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  *  بقلم/ معمر بن مطهر اإلرياني 

 

نتوقُف أمام واحدٍة من أعرِق    -   حتًما  -  حني نتوقُف عند اتريخ اليمن القدمي فإننا
احلضاراِت اإلنسانّية يف التاريخ، جنبا إىل جنب مع احلضارة الفرعونية يف وادي النيل، 
مستوى   على  هذا  الرافدين،  بالد  مشال  األشورية  مث  العراق،  يف  البابلية  احلضارة  ومع 

وقد   وبيزنطة وغريهم،  واهلنود  الصينيني  إىل جانب حضارة  املنطقة،  فصلها حضارات 
مجيعا ابستقصاء وحتليل املؤرخ والفيلسوف الربيطاين املعاصر "آرنولد توينيب" يف موسوعته  
التارخيية الشهرية "دراسة للتاريخ" يف اثين عشر جملدا، قضى يف أتليفها ما يزيد عن أربعني  
عاما، توقف عند كل حضارة من احلضارات التارخيية، متأمال هنوضها وسقوطها، وصوال 

احلضارة الغربية اليت استقرأ هنوضها، وتوقف عند ذلك، ألهنا ال تزال قائمة، وخرج  إىل  
بعد هذا التأمل بنظريته الشهرية "التحدي واالستجابة" اليت اعتمد فيها على علم النفس 
القدمية، كما مل   اليمنية  يتعلق ابحلضارة  فيما  القول كثريا  أنه مل يسهب  التحليلي، غري 

ر الباحثني واملؤرخني؛ ذلك ألن اليمن كنز مهمٌل مل ُيكتشف بعد، يفعل غريه من كبا
وال تزاُل آاثرها ومآثرها احلضارية سرًا من أسرار التاريخ، حىت أييت اجليُل الذي ينقب  
عن أجماد آابئه وأجداده، ومنها يستلهم هنوضه اجلديد؛ ألن دراسة التاريخ القدمي ال تعين  

 نه.  العودة إليه، ولكن االنطالق م
اكتشفوا حىت اآلن آالَف   -  وأغلبهم من األجانب  -  صحيح أن اآلاثريني والباحثني

النصوص املسندية؛ كما خرج كٌل منهم بقائمته اخلاصة يف سرديته التارخيية اليت هداه 
تبقى أكثر. ومثل هذه األعمال حتتاج جلهود كربى، ووقت  ما  إليها جهده، غري أن 
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نذ ما يزيد عن مئيت عام يكتشفون اجلديَد من حضارهتم  أطول، فال يزال املصريون م
 الفرعونية كل يوم. 

"ما ذا يعين انتمائي لليمن"؟ جديد الباحث الدكتور اثبت األمحدي، توقف فيه أمام 
معامل اليمن احلضارية يف التاريخ القدمي، حىت الدولة الرسولية اليت مثلت أزهى عصر ميين 

العمل   إىل  اإلسالم، وهو  املتخصص يف بعد  العمل  إىل  منه  أقرب  الشامل  املوسوعي 
جزئية ما؛ كونه تناوَل خمتلف جوانب احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية، 

 املدعمة ابملصادر واملراجع، القدمية واحلديثة. 
هذا الكتاُب يقدم صورة حضارية شاملة عن اليمن وحضارهتا التارخيية، يف خمتلف 

مع  اجملاال أخرى  ودراسات  أحباٌث  ُتستجد  وقد  احلايل،  الوقت  يف  األقل  على  ت، 
مرجعية معرفية يف  -  فيما متثل - املستقبل، ستكون إضافة إىل ما سبقها. ومجيعها متثل 

طريق استعادة الذات اليمنية الغائبة/ املغيبة بفعل التخثر املعريف والثقايف الذي أصاب 
لكهنوت اإلمامي البغيض الذي انل من اليمن، جمدا بعَض أبناِء اليمن، جراء حكم ا

 واترخيا وحضارة، وامهًا أنه سيحل حمل هذا اإلرث الكبري، وقد تسربل ابلدين زورا وهبتاان.  
إنَّ النهوَض احلضاري ألي شعٍب ال بد وأن يستند إىل هنضٍة معرفية وثقافية، تعيد 

وجبها ذاته احلضارية، وما أحوجنا  ضبط بوصلته من منطلق جذوره التارخيية، ليستعيد مب
عند  التوقف  أو  تفاصيلها  يف  للغرق  ال  التارخيية،  حضارتنا  معامل  على  للوقوف  اليوم 

 معاملها؛ ولكن للبناء عليها واالنطالق من روحها اجلمعية، كما أشران آنفا..!
وحات خبشوٍع هتاٍن أمام سطوٍر ول  -  وحنن نتأمُل يف أسفار حضارتنا التارخيية   -  نقفُ 

من اجلالل واجلمال سطرها ورمسها ملوكنا األقدمون، ملتحمني ابألرض اليت استوحوا من  
تراهبا وصخورها كربايءهم األزيل، فتوسعوا شرقا وغراب، وال تزال مآثرهم إىل اليوم يف كثري  
من أصقاع األرض، شاهدة على أجمادهم العريقة، سواء يف التاريخ القدمي قبل اإلسالم 

   أم بعده.



13 
 

" ما ذا يعين انتمائي لليمن". جهٌد عظيم بذله املؤلف، فيما يزيد عن مخس سنوات  
من العمل، كما ذكر يف مقدمته، ُمتهامًيا يف تفاصيل وجزئيات تلك املعامل التارخيية اليت  
تبعث على الشموخ واالعتزاز، وقد أملّ جبزء كبري منها من خالل قراءته واطالعه يف اتريخ 

 املعاصر.  اليمن القدمي و 
التحّية والتقدير جلهد مخس سنوات من البحث والتنقيب بذله الباحُث؛ منقًبا بني  
لليمن يف  قدم صورة كاملة  الذي  الشامل،  ْفر  السِّ هبذا  التاريخ، حىت خرج  صفحات 
خمتلف جوانبها، وهي امليزة الرئيسية يف هذا العمل؛ ذلك أن مثة ابحثني ومؤرخني ُكثر،  

نيني قد كتبوا عن اليمن، ولكن كال منهم تناول جزئية معينة من اتريخ من مينيني وغري مي
اليمن، فيما هذا العمُل كان وافيا وشامال ملختلف اجلوانب، كما سيجد القارئ ذلك 
احلضارية  اهلوية  وتعزيز  الذات،  استعادة  طريق  يف  وذلك  القادمة؛  السطور  ثنااي  بني 

 للشعب اليمين العظيم. 
 لثقافة والسياحة وزير اإلعالم وا •
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يقال: "إن عظمة اإلنسان مرتبطة بعظمة املكان، فحيثما التقيا يولد التاريخ العظيم". 
هنا/ هناك، ويف تلك الزاوية القصية من جنوب اجلزيرة العربية وغرهبا ولد التاريخ العظيم يف 
بواكري فجره األوىل. ومنها انسل النور مشاال وشرقا، يذرع األرض يف رحلة ال تزال تفاصيلها  

صفحات  حدي بطون  يف  منثورة  ال  الصخر،  على  مرقومة  تفاصيل  اليوم.  حىت  يُتلى  ثا 
اإلخباريني املتزيدين؛ ألن التاريخ بعضه ظن، وبعضه من صنع اهلوى، وأصدقه ما ُكتب 
على احلجر، حبسب ول ديورانت. وما نطق به احلجُر كثري حىت اليوم، إال أن هذا الكثرَي  

 ا مل تستنطقه مباضُع اآلاثريني أو عدساُت املكتشفني. قليٌل، قياًسا إىل ما تبقى مم
قبل توحيد الكلمة عرف اليمانيون كلمة التوحيد، يف الوقت الذي كان غريهم يقدس  
الوثن األصم. ويف الوقت الذي كان الناس قبائَل متفرقة، كان اليمانيون ُشـعواًب متمدنة، 

العملَة   َسـكُّـوا  املكتوبة..  القوانني  ابلتقوميات أّسُسوا  تعاملوا  ابلقلم..  املتداولة..  كتبوا 
املتقدمة، مثلما أن  القمرية والشمسية.. اشتغلوا ابلفنون، والفنون سياسة األمم  التارخيية 
السياسة فنُّ األمم املتخلفة، كما كانت هلم اتصاالهتم التجارية واالجتماعية مع بقية األمم  

 األخرى يف أرجاء املعمورة. 
مهمل وكنٌز مطمور، حتت كل حجر وشجر منه حديث ينطق ابلعظمة   اليمن سفرٌ 

واجلالل، وكم تئن بالدان من عقوق أبنائها وفجورهم جيال بعد جيل، وكم تتنزى حرقا وهي 
 تشيم الدم سياال والصراع جاراي مل يتوقف منذ أمٍد طويل. 

 اة هاهنا خربُ ـــ ص ــــــــــــــــكأن كل ح    وة احلجُر   ـــــــــــــــــــــــــــــماذا ُيِسرُّ لسفح الرب
 وتلك تلعن من جاؤوا ومن عربوا  ا وفنقلًة     ــــــــــــــــــــــــــــــهاتيك تعطس اترخي

 هذا الصفا محرٌي هذا الصفا مضرُ   هل جترحني شذا التاريخ؟ أي شذا  
 وماذا جرى؟؟ 
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 ملتسائل أن يتساءل: ما الذي جرى بعد ذلك؟ 
أن   -  وأصل الفكرة هنا البن خلدون يف استقرائه لصريورة الدول واحلضارات   -  نقول:

ت كعمر اإلنسان، يبدأ طفال، فشااب، فرجال مكتمل الرجولة، فكهال اعمر الدول واحلضار 
تعود. وهذا ما جرى مع  أن  للدولة صعب عليها  اهلرُم  فإذا دب  للسقوط،  عجوزا آيال 

اليت   اليمن،  اإلنسانية، إن مل تكن أوالها مجيعا. وقد حضارة  تُعترب من أوىل احلضارات 
 ترحنت على مراحل:

القاصمات على الصعيد االقتصادي،  مَتَـْسـيـحْت أورواب بعد "توثُـِّنهــا" فكانت أوىل  ــ 
بعد أن استغنْت عن اللبان والبخور واملر الذي كان يباع بسعر الذهب، وكان أييت هلا من 

، وشرق أفريقيا؛ ألن املسيحية تدفن أمواهتا بطقوس دينية، ال تستخدم فيها  أرض اليمن
 اللبان أو البخور، كما يستخدمه الوثنيُّـون. 

ــ اهنار السد، واهنياره نتيجة فساد سياسي واقتصادي ضرب بنية الدولة، فتفرقوا، حىت 
 صاروا مثال ُيضرب: "تفرقت أيدي سبأ". 

غرق قوائم خيل ذي نواس يف ضحضاح البحر، يف هزمية  ــ غارت مشس حضارة اليمن ب
 عسكرية، هي نتيجة ال سبب. 

والعسكرية واالجتماعية  السياسية  القيادات  أغلُب  بداية صدر اإلسالم نزحت  ــ مع 
 استوطنوا البالد اليت فتحوها، وملالفاعلة يف موكب الدعوة اجلديدة يف مهمة رسالّية أكرب، ف

نزح إىل بالد اليمن بعد ذلك شر مجاعة استزرعت بذور الشر    يعودوا. يف الوقت الذي
 معها، فكانت اثلثة األاثيف يف القضاء على ما تبقى من معامل احلضارة اليمنية القدمية. 

 هكــذا أخــربوا ألن بــالدي     خنجر اآلخرين وهي العقرية 
 رحل النبع من جذوري فهيا   اي هشيم الغصون نتبع خريره

 ـرى ألن بــالدي       ثروة اآلخرين وهي الفقريةهكذا ما ج
التاريخ، وحىت  اليمن ومظاهرها منذ فجر  استقراء اترخيي ملعامل حضارة  الكتاب  هذا 
تلك   الباقية من معامل  البقية  الذي تالشت يف آخره  العصر  الرسولية، وهو  الدولة  عصر 

لتاريخ، وحمبا أكثر لليمن، وذلك  احلضارة، أبدوايت القاصرة، فلست مؤرًخا، وإن كنت حُمًبا ل
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ما قد يشفع يل لدى القارئ الكرمي جتاه أي زلل أو خطأ أو تقصري غري مقصود. استغرقُت  
 من البحث والكتابة، ولعل هذه هي أكرب مدة لعمل يل يستغرقُ  وأكثر سنوات  مخسفيه 

عنه لعمل السرعة ال البطء. فما أن أنقطع    حبثيٍ   هذا الوقت كله، وعاديت يف أي عملٍ 
آخر حىت أعود إليه، وما أن أستغرق من الوقت يف عمل آخر إال كان هلذا العمل فيه 
نصيب، ومهي واهتمامي يكمن يف كيفية عرض معامل حضارتنا جليلنا اليمين القادم، وقد 
عمدت اإلمامة على تشويهه وتغييبه، يف خطوة أوىل من أجل استعادة الذات احلضارية 

وهي املهمة اليت أراها مقدسة، أو شبه مقدسة يف زمن الشتات وحلظات   واهلوية اليمانية،
 التيه اليت َفَصمْت ماضي اإلنسان عن حاضره، انهيك عن مستقبله. 

إهنا رحلة ممتعة، ال ختلو من الشقاء، أو رحلة شاقة ال ختلو من املتعة، وحنن نتنسم مع 
ىل املاضي، إمنا لنعرب من خالل هذا كل حرف ذواتنا وهويتنا التارخيية، ال بغرض العودة إ 

املوروث إىل املستقبل، مزودين بروح االنتماء لألرض، وعقيدة اإلخالص للشعب ولألمة..  
رحلة أحسسُت خالهلا أنين يف مهمة وطنية مقدسة، جتاه وطين الذي سقاين حبه صغريا، 

ه حيا وميتا. أتيت يف  وال زلت مفتوان به، وسأظل حببه عاشًقا ُمْستهاًما؛ وتلك قرابيين إلي 
سبتمرب،   26إطار احملاولة لسد اخللل املعريف والثقايف الذي تركه جيل الرواد األوائل من ثورة  

إىل أي حضارة ينتمي، أو إىل أي جمد ينتسب؛ وذلك   -  يف غالبه  -  فنشأ جيل ال يعرف
طى األمة،  خلٌل يف موازين االنتماء لألرض، ومقاييس احملبة لألوطان. ومن هنا تتعثر خ

وتكبو انطالقاهتا، ذلك أن أساس التعمري لألوطان هو احملبة املنطوية على املعرفة جبميع 
 أبعادها ومضامينها. 

بعقائد   الشرك  وإن  الدينية،  عقائدها  هلا  الوطنية، كما  عقائدها  والشعوب  لألمم  إن 
ل أمة من األمم، األوطان كالشرك بعقائد األداين، ومن هنا نشأ أدب املالحم التارخيية لك

فلإلغريق اإللياذة واألوديسا، وللهنود املهاهبارات، وللصينيني قوسار، وللياابنيني اهلائيكي، 
وللفرس الشهنامة، وللكرد ميم وزين، وهي مالحم صيغت من دم وحلم هذه الشعوب، أو 

ة واحدة، ختتزل يف هوية وطنيّ   املشرتكو   العام  يهاوعْ من    قل من روحها اجلمعية املتشكلة
كينونة هذا املواطن الذي جيد نفسه فيها، كما ختتزُل قصة وجوده األزيل على تربة وطنه 
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األم. وكم هي قداسة االنتماء يف روح ووجدان األفراد والشعوب.! وميثل النشيد الوطين  
و ذاٌت وكينونة اليوم ألي دولة من الدول التجلي األصدق حلقيقة االنتماء للوطن، مبا ه 

 ووجدان. وهلل در احلكيم اليماين مطهر اإلرايين حني قال: 
 ا ـــأاي وطين جعلت هـواك دينا     وعشت على شعائره أمين
 ا ـــــــــــإليك أزف من شعري صالة    ترتل يف خشـوع القانتيــن

 ا ـــــرب العامليـــنـــــــــــٌر     وتقـديٌس لـــــــــــــــــ ويف اإلميـان ابألوطان بِـ
ذاته   ختتصر  اليت  اليمين  اإلنسان  ملحمة  هي  قدميا  اهلمداين  دامغة  فإن  لنا  وابلنسبة 
احلضارية وروحه اجلمعية، خاصة وقد حاك نسيجها بروح اجملدد املخلص هلويته احلضارية  

ال يف أسوأ حلظات التحوالت السياسية من اترخينا اجمليد؛ واضًعا معها أوىل لبنات النض
الوطين الذي ال تزال فصوله تتواىل وحلقاته تتواصل يف أطول مسرية نضالية تكللْت بثورة  

م اليت زلزلت عرش الكهنوت الطاغية، ودكت وكره اخلبيث، على ما 1962سبتمرب    26
أعقب هذا الفعل من هزات مضادة خالل العقود األخرية، ومل يكن احلدث األشأم يف  

املوجات االرتدادية للكيان اإلمامي الغاصب، يف حماولة   م إال إحدى2014سبتمرب    21
 ايئسة الستعادة مزعوم حكم إهلي تنزل من السماء..!  

ال أنسى هنا ملحمة اجملد واألمل للَقْيل اليماين األصيل مطهر اإلرايين اليت تعترب امتدادا  
ليمن الكبري معامل  لدامغة اهلمداين وجتديدا موضوعيا هلا بلغة العصر، استنطق فيها أديب ا

ق كل تل وجبل، بروح املؤرخ احلصيف و الروح اليمانية الباذخة على كل رابية وسفح، وف
  .ولغة الشاعر الشفيف

ليمن.. البقاء للشعب.. التحية للجمهورية.. الوفاء للوحدة.. التقدير للشهداء لاجملُد  
                                  واجلرحى.

 ثابت األحمدي 

  م2019يوليو  
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 الجزيرة العربيةأوال 

القدمي، حبضارته  حني نتكلم عن اليمن هنا، فإننا نتكلم عن اليمن التارخيية.. اليمن  
العريقة، وامتداداته الفسيحة، اليت ورد ذكرها يف كتب املؤرخني القدماء من يوانن ورومان 
وفرس وعرب، وغريهم، وأيضا ما أشارت إليه الكتب السماوية، وخاصة التوراة، والقرآن  

 الكرمي، تصرحيا أو تلميحا..
وقبل أن نتكلم عن اليمن ـ كجزء من اجلزيرة العربية ـ نود اإلشارة أوال إىل أن اجلزيرة 
العربية يف التاريخ القدمي، من وجهة نظر اجليولوجيني واآلاثريني من بعدهم كانت متصلة 
ابلقارة األفريقية، حىت فصل بينهما األخدود الطويل يف الزمن اجليولوجي الثالث؛ نتيجة  

أفريقيا عن  صدع أصاب   الذي فصل شرق  البحر األمحر  لينشأ عنه  القشرة األرضية، 
غرب اجلزيرة العربية، اليت هي اليوم: السودان وأرترياي وأثيوبيا والصومال وجيبويت. وما 

 خلف هذه الدول من أواسط وجنوب أفريقيا.  
يقول املؤرخ الدكتور جواد علي: "وشكل البحر األمحر شكل يلفت النظر، يظهر 
وكأنه خط ممتد من الشمال حنو اجلنوب على هيئة ثعبان منتصب ذي قرنني؛ أما ابقي  
جسمه فإنه البحر العريب؛ أما هذا الثعبان فقد كان أرضا يف األصل، خسفت على هذه  
الصورة يف الزمن الثالث من األزمنة اجليولوجية، فابتعدت بذلك بالد العرب عن أفريقيا  

ال تكون هناك قطيعة اتمة، وارتفعت بذلك السواحل الغربية   إال من انحية الشمال، حىت
نتيجة اخنساف األرض، فسالت إىل األرض املنخسفة مياه البحر العريب، ولو مت اخلسف  

اإلنسان فيما بعد إبمتام   وامتد إىل طور سيناء فشطرها ملا كانت هناك حاجة إىل قيام
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البحر  العمل   إيصال  وهو  الطبيعة،  تكمله  مل  بقناة الذي  األبيض  البحر  إىل  األمحر 
 1السويس". 

مضيفا: "وهناك من يرى أن البحر األمحر كان حُبرية يف األصل، وكانت أفريقيا والعربية 
اجلنوبية قطعة واحدة عند جنوب هذه البحرية، أي عند ما يسمى مبضيق ابب املندب 

عربية اجلنوبية الغربية،  يف الزمن احلاضر، ولكن خسفا وقع، أدى إىل انفصال أفريقيا عن ال
فاتصل احمليط اهلندي ابلبحرية، وتكون البحر األمحر، وقد كان الناس قبل وقوع هذا  
االنفصال يتنقلون برا، وكأن أفريقيا وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة، ومن هنا كانت  

 2اهلجرات". 
فريقيا  وترى الباحثة ميس كاتون تومبسون أن انفصال جنوب غريب بالد العرب عن ا

الشرقية حدث يف حقبة البلبستوسني، قبل مليون عام على أقل تقدير، وأهنا تعتقد أن  
"حجر الصوان" اليت ُعثر عليها يف حضرموت تشبه كثريا حجر الصوان اليت عثر عليها  

، كما يدل على ذلك أيضا تشابه الصخور على جانيب 3الباحثون يف شرقي أفريقيا.. 
 املتساويني. البحر، وعمقي اجلانبني 

عند  املعروف  العريب،  اخلليج  الدكتور جواد علي حيدها  املؤرخ  عند  العربية  واجلزيرة 
اليواننية يف  املأخوذة عن  التسمية  الفارسي، وما زال يعرف هبذه  اليوانن ابسم اخلليج 
والبحر  اجلنويب  ابلبحر  عندهم  عرف  فقد  العراق  أهل  قدماء  أما  املعاصرة،  املؤلفات 

بحر التحتاين، وحبر الشروق، والبحر املر، والبحر املاحل. وحيدها من اجلنوب األسفل وال
 4احمليط اهلندي.. أما حدها الغريب فهو البحر األمحر، حبر "القلزم" يف الكتب احلديثة..

ويرى البحاثة الدكتور سليمان ُحزين أن بالد العرب هي األقدم من بالد أفريقيا، وأن  
ا يف العصور احلجرية القدمية إىل شرق أفريقيا، وهو ما أشار إليه الثقافة قد انتقلت منه

 
 . 141/1م، 1993، 2المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، د. جواد علي، د. د. ط: -1
 . 142/1نفسه،  -2
3-  CatonThomposon, Climate, Irrigation and Early man in the Hadhramout, Geograpical Journal 

93, 18- 19 and 29- 35, January 1939. 
 . 141/1 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، -4
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الدكتور أمحد فخري حني ذهب إىل وجود تشابه بني الثقافتني العربية وثقافة أفريقيا،  
 1وأيضا ثقافة سوراي والعراق، مع وجود بعض التباين منذ العصر احلجري القدمي. 

الغريب من قارة آسيا، وتبلغ مساحتها ثالثة ماليني وشبه جزيرة كبرية، تقع إىل اجلنوب  
مساحة  ِضعف  أي  مربعا،  مرتا   أضعاف  وعشرة  فرنسا،  أضعاف  وستة   إيران،  كيلو 

 سويسرا. ضعف ومثانني إيطاليا،
 والبحر  اهلندي  احمليط  اجلنوب  ومن  الشام،  وصحراء  فلسطني  الشمال  من  وحيدها

 الغرب   ومن  العريب،  واخلليج   والفرات  ودجلة   احلريةُ   الشرق  ومن  عدن،  وخليج  العريب
 األمحر. البحر

 :وقد مت تقسيمها يف القدمي إىل ثالثة أقسام
 .القسم الشمايل والغريب ويسمى ابحلجاز – 1
 .القسم املركزي والشرقي ويسمى بصحراء العرب – 2
 .القسم اجلنويب ويسمى ابليمن – 3

 العربية على النحو التايل:  أما عند اليواننيني فتقسيم اجلزيرة
 ـ العربية السعيدة1
 ـ العربية الصخرية 2
 ـ العربية الصحراوية 3

وتوجد داخل شبه اجلزيرة صحارى كبرية، ومناطق شاسعة رملية حارّة، وغري قابلة 
اليت  "  ابدية السماوة"  للسكىن يف أغلب هذه الصحارى، ومن هذه الصحاري صحراء

وصحراء أخرى واسعة األطراف، متتد إىل أطراف اخلليج  "  النفوذ"  تسمى اليوم بصحراء
العريب، تسمى بصحراء الربع اخلايل، وقد كان يسمى القسم األكرب من هذا الصحارى  

 
 . 126م، 1963، 2دراسات في تاريخ الشرق القديم. د. أحمد فخري، مكتبة االنجلو المصرية، ط: -1
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وقد سكنتها األقوام البادية اليت أشار  .  سابقا ابألحقاف، ويسمى القسم اآلخر ابلدهناء
 . إليها القرآن الكرمي، وبه مسيت إحدى سوره الكرمية

ومناخ شبه اجلزيرة العربية متغري على الدوام، فاهلواء يف الصَّحارى واأَلراضي املتوسطة 
 . حاٌر وجاٌف جداً، ويف السواحل حار مع قليل من الرطوبة اليت تلطف اجلو قليال

وتشكل هذه الصحارى ما يقارب ثُلث مساحة شبه اجلزيرة العربية، وأراضيها خالية 
لة للسكىن، عدا املياه اليت أتيت من األمطار، وقد كانت متثل  من املاء والعشب وغري قاب

 . منتجعا للرعي سابقا
وتوجد يف هذه اجلزيرة سلسلة جبال متتد من اجلنوب اىل الشمال، يقارب ارتفاعها  

 .وأغلبها يف اجلنوب واجلنوب الغريب منها. ثالثة آالف مرت عن سطح البحر
قال اهلمداين: "وإمنا مسيت بالد العرب اجلزيرة إلحاطة البحار واألهنار هبا من أقطارها  
وأطرارها، وصاروا منها يف مثل اجلزيرة من جزائر البحر، وذلك أن الفرات القافل الراجع  
من بالد الروم يظهر بناحية قنسرين، مث احنط على اجلزيرة وسواد العراق، حىت دفع يف  

ية البصرة واألبلة، وامتد إىل عبادان، وأخذ البحر من ذلك املوضع مغراب البحر من انح
مطيفا ببالد العرب، منعطفا عليها، فأتى منها على سفوان وكاظمة، ونفذ إىل القطيف 
وهجر، وأسياف البحرين، وقطر وُعمان والشحر، ومال منه عنق إىل حضرموت وانحية  

العنق فطع اليمن بالد فرسان وحكم  عدن وأبني ودهلك. واستطال ذلك  ن يف هتائم 
واألشعريني وعك، ومضى إىل جدة، ساحل مكة، واجلار ساحل املدينة، وساحل الطور  
وخالط  مصر  قُلزم  بلغ  البحرية" حىت  مصر  من كور  "كورة  راية  أيلة وساحل  وخليج 
السودان، مستطيال معارضا   بالد  أعلى  العنق من  النيل من غريب هذا  بالدها، وأقبل 

حر معه حىت دفع يف حبر مصر والشام، مث أقبل ذلك البحر من مصر حىت بلغ بالد  للب
فلسطني، فمر بعسقالن وسواحلها، وأتى على صور، ساحل األردن... فصارت بالد  
العرب من هذه اجلزيرة اليت نزلوا هبا، وتوالدوا فيها على مخسة أقسام عند العرب، ويف  

وض واليمن، ,ذلك أن جبل السُّراة، وهو من أعظم أشعارها: هتامة واحلجاز وجند والعر 
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جبال العرب وأذكرها أقبل من قعرة اليمن، حىت بلغ أطراف بوادي الشام، فسّمته العرب  
حجازا، ألنه حجز بني الغور، وهو هابط، وبني جند وهو ظاهر، فصار ما خلف ذلك  

نانة وغريها، ودوهنا اجلبل يف غربيه إىل أسياف البحر من بالد األشعريني وعك وحكم وك
إىل ذات عرق واجلحفة وما صاقبها، وغار من أرضها الغور، غور هتامة، وهتامة جتمع  

 1ذلك كله.." 
برية سيناء وفلسطني وسوراي "فهي عندهم  ـ يضيفون إىل جزيرهتم  ـ سابقا  والعرب 
تشتمل على شبه جزيرة سيناء وفلسطني وسوراي، وذلك أقرب إىل التحديد الطبيعي؛  

ن األصل يف احلدود أن تكون أهنرا أو أحبرا أو جباال عالية. على أننا إذا أردان جبزيرة أل
العرب البالد اليت كان يسكنها العرب على اإلطالق، فنرى حدودها ختتلف ابختالف  
األعصر والدول، فقد كانت يف الزمن القدمي متتد من ضفاف الفرات غراب إىل ضفاف 

انت على عهد الفراعنة تضرب خيامها يف البداية بني النيل  النيل؛ ألن بعض قبائلهم ك 
والبحر األمحر. وكان املصريون من قدمي الزمان يعتربون كل ما هو شرقي بالدهم إىل  

 2حدود اببل بالدا واحدة يسكنها العرب.." 
واجلزيرة العربية ـ حسبما يرى اجليولوجيون ـ كانت من أوىل املناطق اليت بدأ ينحسر 

جلليد قبل حوايل مائة ألف سنة تقريبا، وبعضهم يقول أقل من ذلك، بينما ال تزال عنها ا
 أغلب مناطق الكرة األرضية مغطاة ابجلليد يف عصره الرابع، وغري قابلة للسُّكىن.  

أغلب  يف  االستواء  خط  من  قريبة  لكوهنا  العربية،  اجلزيرة  مناخ  اعتدال  جاء  وقد 
بعد ذلك ابلسكان، وكانت سهوال وغاابت، فنمت  أجزائها، حىت أن صحاراها اعتمرت  

فيها الواحات واألدواح، ومنها صحراء الربع اخلايل وما جاورها مشاال وجنواب، فسكنها 
اإلنسان األول، وظلت لفرتات طويلة كذلك. وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك حني  

نسان األول على  تكلم عن السبئيني، وجنتهم "عن مينني ومشال" وهو ما يؤكد أن اإل
 

صفة جزيرة العرب، لسان اليمن، الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، تحقيق: محمد بن علي األكوع الحوالي، مكتبة   -1
 .84م،1990، 1اإلرشاد، صنعاء، ط:

 . 37رجي زيدان، دار الهالل، د. ت. د. ن.  العرب قبل اإلسالم، جو  -2
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هذه األرض قد وجد أوال على هذا اجلزء من الكوكب. كما تذكر بعض األحاديث 
 1النبوية "ال تقوم الساعة حىت تعود أرض العرب مروجا وأهنارا"

 

 اليمنثانيا: 

اليمنية أم احلضارات مجيعا، مستدلني   بعض الباحثني واملؤرخنييعتقد   أن احلضارة 
ية والعلمية اليت تسند آراءهم، ونعتربها كذلك حبق، فاإلنسان  بعدد من الشواهد التارخي

األول لعله قد وجد يف اجلزيرة العربية قبل مئة ألف سنة كما يرى املؤرخ الشماحي؛ حيث 
الشرقية  اليمن  ينبع من جبال  اجلزيرة،  أهنر  أعظم  من  الدواسر  "ولقد كان هنر  يقول: 

ال، خمرتقا الربع اخلايل إىل شواطئ اخلليج  والشمالية مارا ابألحقاف، منحنيا حنو الشم
الفارسي. وذلك جيعلنا نفرتض أن اإلنسان األول احلق قد وجد يف اجلزيرة من قبل مئة  
ألف سنة، وبدأ يضع براعم اجملتمع اإلنساين ونُظمه البدائية، ويفكر ـ فيما نتخيل ـ يف  

قواعد   سن  ويف  وواسطة،  لغة  أبي  اإلشارات  جانب  إىل  للعالقات التفاهم  فجة 
فأُ  فقبيلة  ّمة هلا شرائعها وعاداهتا وأساطريها  االجتماعية... تكونت أول أسرة ومجاعة 

وعقائدها من قبل مئة ألف سنة، حفظت لنا منها القليل اجململ أخبار تتناقلها األجيال، 
  منها قصة نوح ـ عليه السالم ـ والطوفان والسفينة، ومنها العمالقة وعظمتهم، وأن اليمن 
كانت موطن العمالقة األوىل، وأهنم من العرب البائدة، وسلفا ملن تالهم من عاديني،  
ومن تالهم من كلدانيني وعداننيني وقحطانيني وغريهم من أمم حدثتنا عنهم األخبار،  
وأيدهتا الكتب املقدسة واآلاثر يف أحيان كثرية. ولقد كان خصب اجلزيرة واعتدال مناخها  

قي  عوامل  من  للجفاف املبكر  لتعرضها  مث  غريها..  قبل  تربتها  على  اإلنسان  هذا  ام 
 2املبكر." 

 
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي  -1

 . 524/4م، 1990،  1بيروت، ط: –الطهماني النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  
 . 25م 1985، 3لبنان، ط: -عبدهللا بن عبدالوهاب الشماحي، منشورات المدينة، بيروت   اليمن اإلنسان والحضارة، - 2
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مضيفا: ".. يكون اليمن هو احلقل الذي نبت عليه اإلنسان األول قبل مئة ألف  
سنة، حني كانت أورواب بغرهبا، ومعظم الكرة األرضية يف غالف اجلليد الرابع الرهيب  

   1أرض فرنسا وأسبانبا إال بعد سبعني ألف سنة" الذي مل جيعل اإلنسان أن يتربعم على 
مفرتضا أن املسرية األوىل لإلنسانية قد ابتدأت من فوق تربة اليمن حنو مدينة العامل  
القدمي، ومشريا إىل أن معبودات قوم نوح ـ عليه السالم ـ حتمل أمساء مينية. أما قصة ابنه 

 سام من بعده فهي أكثر وضوحا من حيث مسرحها وجغرافيتها.  
مؤخرا على جمرى هنر عظيم ظل متدفقا إىل وقد عثرت البعثات األثرية االستكشافية 

األلف السادس قبل امليالد من مارب واجلوف عرب رملة السبعتني إىل وادي حضرموت،  
 اليت تعترب اليوم صحارى قاحلة. 

وقد ذكر املؤرخ ابن اجملاور أن أودية هتامة اليمن كانت املصدر الرئيسي ألخشاب 
األخشاب ألجل العمارات من معاملة ذؤال،    العمارة والسفن "األودية اليت تقطع منها

زبيد سخمل  نبع ووادي رميان ووادي عرم ووادي جابية واملمدارة، ويف وادي  ووادي 
وادي رماع ووادي   2والفائشي، وغاية شجرة االسحل والسيسبان... ويف أودية الشام

ألجل  اخلشب  منها  يقطع  األودية  هذه  ومجيع  مور،  ووادي  سردد  ووادي   الكدراء 
 3العمارة"
حد اليمن يف عرف بعض العلماء من وراء تثليث وما سامتها إىل صنعاء، وما إن  

التهائم   من  ذلك  يلي  وما  أبني،  عدن  إىل  وعمان،  والشحر  حضرموت  إىل  قارهبا 
 4والنجود.

وقد كانت عند اليواننيني أوسع من ذلك، ألن بعض مؤلفاهتم ذكرت اجلزيرة بلفظ  
أن اجملد السبئي اليمين قد تزامن مع ازدهار احلضارة اليواننية؛ اليمن، وذلك راجع إىل  

 
 . 35نفسه،  - 1
 شام تهامة.  - 2
 .63م، 1996تاريخ المستبصر، ابن المجاور، مراجعة وضبط: ممدوح حسن محمد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  - 3
 .1/ 171العرب قبل اإلسالم، سابق،  المفصل في تاريخ - 4
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إىل   االقتصادي  نفوذهم  وميتد  بل  العربية كاملة،  اجلزيرة  حيكمون  اليمنيني كانوا  ألن 
سواحل البحر األبيض املتوسط، وعلى وفاق اتم مع الفينيقيني يف الشام، الذين هم أيضا 

هلجمات االحتاللية اليت قام هبا اليوانن فالرومان من أصول مينية خالصة، ووقفوا معا ضد ا 
 فالفرس، كما ذكر ذلك املؤرخون. 

العرب، من عسري إىل "  غالسري"  وهي عند اجلنوبية جلزيرة  املنطقة  النمساوي، كل 
 .احمليط اهلندي، ومن البحر األمحر إىل اخلليج

شجارها ومثارها  وعند اهلمداين يف صفة جزيرة العرب: "مسيت اليمن اخلضراء لكثرة أ
وزروعها، والبحر مطيف هبا من املشرق إىل اجلنوب فراجعا إىل املغرب، ويفصل بينها  
اليمن  بني  ما  إىل حد  ويربين  عمان  من حدود  العرب خط أيخذ  جزيرة  ابقي  وبني 
واليمامة، فإىل حدود اهلجرية وتثليث، وأهنار جرش وكتنة، منحدرا يف السراة على شعف 

هتامة   إىل  من عنز،  ابلقرب  هلم كدمل  يقال  البحر حذاء جبل  إىل  أم جحدم،  على 
 1محََِضة.." 

اليوانن:   يسميه  ما  القدمي  التاريخ  يف  ابليمن  "يراد  زيدان:  جورجي  املؤرخ  ويقول 
"Arabia flex أي العربية السعيدة، ولعلها ترمجة الُيمن، من الربكة لكثرية خرياهتا ابلنظر "

الشمال كأهنم يريدون هبا بالد العرب العامرة أو احلضر. وحيدها عندهم  إىل البادية يف  
خليج العجم من الشرق، وحبر العرب من اجلنوب والبحر األمحر من الغرب، ويسمونه 
خليج العرب، وأما من الشمال فتحده البادية، وهي ابدية الشام والعراق والعربية احلجرية  

على هذا التحديد اليمن وحضرموت والشحر وعمان ـ بالد بطراـ ويدخل يف بالد اليمن  
 2والعروض ومعظم احلجاز وهتامة وجند وغريها". 

 
 

 
 .  90صفة جزيرة العرب، سابق،  -1
 .103م،1922التمدن اإلسالمي، جورجي زيدان، مطبعة الهالل، مصر،  -2
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العربية بشكل عام، واليمن بشكل خاص، كجزء منها،  تكلمنا سابقا عن اجلزيرة 
هلا، وكيف   اإلنساين  األصل  اليمن من حيث  نتكلم عن  اآليت  املبحث  جغرافيا، ويف 

 شرت سالالهتا يف بقاع األرض.  تكونت وانت
مما ال شك فيه أن اليمنيني ينتسبون إىل قحطان بن هود عليه السالم، الذي عاش 
"اليمن  الشماحي يف كتابه  املؤرخ  إىل ذلك  يذهب  امليالد، كما  قبل  الرابع  األلف  يف 
أمام  وليس  غالبهم،  يف  املؤرخون  له  توصل  ما  وأوثق  أصح  وهو  واحلضارة"  اإلنسان 

حث إال التسليم بصحة هذا التاريخ حىت أتيت حقائق علمية جديدة، مستندة على البا
   1أدلة ال يتطرق إليها الشكوك أو تعرتيها الظنون.

وقحطان ـ يقطان كما يف التوراة ـ هو قحطان بن عابر، وعابر هو النيب هود عليه 
وابن خلدون،    السالم، وهو ما رجحه لسان اليمن اهلمداين ونشوان بن سعيد احلمريي

وحنى منحامها املؤرخ املعاصر حممد حسني الفرح، مستندا ملا ذكره الشعراء يف شعرهم  
 من قدمي الزمن، كقول حسان بن اثبت، شاعر الرسول:

 وق احلبائكــــــــــــــــ ي هللا فــــــــــــرب ينميه لقحطان ينتمي    هلود نبــعـــوي
 مناسب شابت من أويل وأولئك ميانون عاديون مل ختتلط بنا    

 وقال اهلمداين يف دامغته:  
 سواان آل قحطان بن هود    ألان للخالئق قاهروان 

 وقال نشوان احلمريي:
 أفأين هود ذو التقى ووصيه    قحطان زرُع نبوة وصالح

 
 . وبعض اإلخباريين والمؤرخين يعزو قحطان إلى األلف الثامن قبل الميالد.  49انظر: اليمن اإلنسان والحضارة، سابق،  - 1
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 ويقول املتنيب: 
 له    إىل الثمر احللو الذي طيء 

 فروع وقحطان بن هود هلا أصل  
ومبجمل هذه األدلة فإهنا تدحض الرأي الذي ذهب إليه املؤرخ جواد علي يف أن  
اليمنيني ادعوا االنتساب لنيب هللا هود عليه السالم، بدافع العصبية بينهم وبني العداننيني  

عر الذين تفاخروا بنسبهم الذي كان منه األنبياء. ويكفي شعر حسان بن اثبت، شا
الرسول الذي مل يكذبه أحد أو خيطئه فيما ذهب إليه. وهو يثبت ابلدليل القاطع أن  
ينتسبون   بداية صدر اإلسالم. وأهنم فعال  اليمنيني كانوا على علم أبصوهلم األوىل يف 

 لقحطان بن هود عليه السالم، وغريه الكثري. 

 العمالقة 

األول هو اليمن، انساحوا بعد فرتة يعترب العمالقة أقدم وأصل العرب العاربة، موطنهم  
من الزمن يف بالد كثرية غري اليمن، وفيها سادوا حىت ابدوا، وخلفهم نسلهم بعدهم. وقد 
ُنسجت حوهلم األساطري واألحجيات، سواء مما له أصل منها أو مما ال صحة له البتة،  

 إال أهنا مبجملها تقرر عظمة هؤالء القوم وسؤددهم. 
 

 عاد األولى 

وامتازوا تال   حضرموت،  بالد  من  األحقاف  يف  ورثتهم  اليت  األوىل  عاٌد  العمالقَة 
بضخامة اجلثث وقوة البطش، كما امتازوا ابلتصنيع والبناء والزراعة، حىت بلغوا مبلغا ال  
حدود له من القوة الباطشة، ومن مث أخذهم الغرور، فقالوا: من أشد منا قوة؟! وقد  

 شتم بطشتم جبارين..( فكان الطغيان بعد االستغناء..  خاطبهم هللا بقوله: )وإذا بط
وقد اشتغلوا ابلزراعة وتربية املاشية وبناء القالع واحلصون، كما أشار إىل ذلك القرآن  

 الكرمي: )واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون..( وأيضا: )أتبون بكل ريع آية تعبثون..(
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من   األوىل  األمة  قبائل  عاد كافة  تزعمت  إىل "وقد  اليمن  أرجاء  العاربة يف  العرب 
التاسع ق.م.   مناطق مت استيطاهنا يف مكة، ومواقع من الطريق إىل الشام منذ األلف 
وكانت حضارة عاد هي أقدم وأول حضارة يف اتريخ اإلنسانية بعد طوفان نوح، ويدل 

 1واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح..(على ذلك قول هللا تعاىل: )
 تغول طغياهنم كان ال بد أن يالقوا مصريهم النهائي، ..... وحني 

 2ويف هذه األثناء دب اجلفاف إىل املنطقة ومل تعد صاحلة للسكىن 
 

 عاد الثانية 

الذين ورد ذكرهم يف مروايت اإلخباريني: شداد بن عاد، ولقمان بن  من ملوكهم 
يستط ال  مروايت  وهي  مهال.  بن  واحلارث  عاد،  بن  واهلمال  اجلزم عاد،  الباحث  يع 

بصحتها، لعدم وجود ما يثبت ذلك ابلقطع وعلى سبيل التواتر، كما ال يستطيع ـ أيضا  
ـ ردها، لعدم وجود ما ينافيها. ويذكر ابن خلدون يف اترخيه أن شداد بن بداد بن هداد  
بن شداد بن عاد حارب بعضا من القبط، وغلب على أسافل مصر، ونزل اإلسكندرية، 

نئٍذ مدينة مذكورة يف التوراة، يُقال هلا: أون، مث هلك يف حروهبم، ومجع القبُط وبىن هبا حي
 3إخوهتم من الرببر والسودان وأخرجوا العرب من ملك مصر.

 
 . 29/1م، 2004الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، محمد حسين الفرح، وزارة الثقافة والسياحة،   -1
يقول عن هذه الفترة: وهذا التحول تقره البحوث العلمية الجيولوجية  فما بعدها. وهو    45اليمن اإلنسان والحضارة، سابق،    -2

والتاريخية، وتكاد تحدد معنا أن عادا حكمت في األلف الثامن قبل الميالد، واألحقاف قد بدأت تتعرض لغزو الجفاف البطيء  
لى، وانتهت فيه الحياة الصالحة في  الذي لم تأت ضربته الحاسمة إال في األلف السابع قبل الميالد الذي انتهت فيه عاد األو 

األحقاف التي تحولت بعد قرون إلى صحراء رملية تبتلع االثقال، تكاد تشارك الكتلة القمرية في الخلو من الحياة، فقد دب إليها  
ميالد، هو األلف السابع قبل ال  -كما قدرنا    -الموت دبيب الخنافس والسالحف، ويمكن أن يكون آخر عهدها بالحياة الصالحة  

 والذي بدأت فيه عاد الثانية تتكون.  
 . 22/2تاريخ ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، ضبط: خليل شحاذة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، د.ط. -3
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وهؤالء هم الذين أرسل هللا إليهم نبيه هودا عليه السالم، وحني عصوا واستكربوا حقَّ  
 شرق وادي حضرموت، وقربه إىل  عليهم العذاب، وفارقهم نبيهم هود ومن آمن معه إىل

 اليوم معلوم ومزور. قال تعاىل: )فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق..( 

 دثـمو 

تال عادا الثانية مثود الذين استوطنوا بالد عسري وحضرموت، وقد استمروا فرتة من 
الزمن، مث نزحوا ابجتاه الشمال، واختذوا أكثر من مكان مسكنا هلم، جماورين ملن تبقى 
من العمالقة األوائل الذين هاجروا املنطقة قبلهم. وآاثرهم إىل اليوم يف بالد عسري ويف  

 أطراف حضرموت. 

 رب بن قحطان يع

هو يعرب بن قحطان بن عبد مشس، امللقب بـ "سبأ" بدأت فرتته من األلف الرابع 
قبل امليالد، وكان فرتة خمتلفة كثريا عما قبلها، إذ استعاد عظمة العمالقة وعادا األوىل 

 والثانية؛ حيث غزا بالد اببل، وسبا الكثري فيها، وفيها قال الشاعر:  
 ا    إىل الغرب منها عبد مشس بن يشجب ملك اآلفاق من حيث شرقه

 دود وأب ــــ عن أسالف صدق من ج      له ملك قحطان بن هود وراثةً 
أنعم صباحا"، وإليه   " اللعن" و  "أبيت  امللك  الناس حتية  أول ملك حياه  ويعرب 
الثاين، وقد قال فيه حسان بن اثبت،  العربية؛ ألنه أول من هذهبا يف طورها  تنسب 

 ومفاخرا إايهم: خماطبا قريش،
 رٍ ــفـــأبينا فصرمت معربني ذوي ن     تعلمتم من منطق الشيخ يعرب 
 كالم، وكنتم كالبهائم يف القفر     وكنتم قدميا ما لكم غري عجمة  

وقد بدأ يعرب ببسط كامل نفوذه على اجلزيرة العربية، فوىل أحد إخوانه على احلجاز، 
ووىل األخ اآلخر، وامسه "ُعمان" على ما بعد حضرموت وإليه نسبت. كما وىل عامر  
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بن قحطان بالد حضرموت، فأكثر من احلروب فيها والقتل، وكان جمرد حضوره يعين 
ت. وعلى األرجح فقد حتدر املعينيون منه، ألن مثة  املوت، فُلقب حبضرموت، وإليه ُنسب

قبل امليالد ذكرهم وذكر عالقتهم ابلبابليني، ويف   3750نصا اببليا يعود اترخيه إىل العام  
 1هذه الفرتة وما بعدها بزمن يسري تكونت جرهم الثانية يف مكة.. 

ـ صلى هللا  وذكر ابن خلدون نسبة إىل مسند اإلمام أمحد أن رجال سأل رسول هللا  
رادي

ُ
من سبأ؟ أرجل هو؟ أو امرأة؟ أم أرض؟    -  عليه وسلم ـ قيل هو فروة بن مسيك امل

اليمانيون  فأما  أربعة؛  والشام  ستة،  منهم  اليمن  فسكن  ولد عشرة،  بل رجل،  فقال: 
فمذحج وكندة واألزد واألشعر وأمنار ومِحْري؛ وأما الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان. 

هم قحطان كان يتكلم ابلعربية، ولقنها عن األجيال قبله، فكانت لغة بنيه، وثبت أن أاب
ولذلك مُسوا العرب املستعربة، ومل يكن يف آابء قحطان من لدن نوح عليه السالم إليه  

 2من يتكلم العربية". 

ووفقا ملا ذهب إليه املؤرخ حممد حسني الفرح، استنادا ملا رجحه ابن خلدون، وإىل 
ة األثرية اإليطالية، فإن قيام أول دولة مينية اقرتنت بيمن بن يعرب بن نتائج البعث

قحطان، حيث كشفت البعثة أطالل مدينة يف موقع وادي يناعم يف األعروش خبوالن، 
يعود اترخيها إىل األلف اخلامس قبل امليالد. ومواقع أخرى يف مناطق حوهلا، ومن 

 3ة من الربونز والنحاس واملعادن. ضمن املكتشفات يف تلك املواقع أدوات مصنوع

مضيفا يف سياق حديثه عن اليمن وحضارهتا األوىل: ".. هذا البلد مل يكن له اسم 
جامع، وإمنا كل منطقة تسمى ابسم القبيلة اليت تسكنها، فلما توحدت البالد والقبائل  
يعرب،  مين  دولة  الدولة  مين، ومسيت  البلد ابمسه  قحطان مسي  بن  يعرب  مين  بزعامة 

 
 . ونسبة يعرب إلى قحطان نسبة اتصال بالنسب األصل، ال بالنسب المباشر. 49اليمن األرض واإلنسان، سابق،  -1
 . 36تاريخ ابن حلدون، سابق،  -2
يمن هو االسم الحقيقي للملك يعرب، اللقب الذي اشتهر به، واسمه في األصل: يمن أو يامن بن قحطان، كما ذكر ابن   -3

خلدون وابن هشام، وهو مثل األلقاب التي الزمت أسماء بعض الملوك من بعده، مثل: ياسر يهنعم و شمر يهرعش. كذا قال  
 قرة العيون في تاريخ اليمن الميمون.   ابن الديبع في:
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ا البلد املمتد من ساحل املخا واملعافر ابلبحر األمحر  فأصبح مين هو االسم اجلامع هلذ
غراب، إىل ظفار عمان شرقا، وإىل مكة مشاال، وقد قيل ـ أيضا ـ أن اليمن مُسي مينا ألنه 
يقع ميني الكعبة، وذلك أن اليمن ميتد إىل ميني الكعبة؛ أما السبب األساسي لالسم فهو 

لك مين يعرب بن قحطان، فسميت الدولة  قيام أول وأقدم دولة يف التاريخ بزعامة امل
ابمسه، دولة مين يعرب، ومسي البلد ابمسه مين. وهو أول وأقدم اسم جامع هلذا البلد؛  

 1ألنه اسم أول وأقدم دولة يف التاريخ، وهي دولة اليمن اليعربية القحطانية".
 

 جرهم األولى والثانية 

القضاء على ما تبقى من بقااي   ومها من أصل قحطاين، وقد وليا بالد احلجاز، بعد
العمالقة املهاجرين هناك، وأايم جرهم الثانية كانت دعوة نيب هللا إبراهيم، ذي اجلنس  
الكلداين بعد هجرته إليهم، وفيهم نشأ ابنه إمساعيل عليه السالم، وتزوج منهم، وتعلم  

ذ بعد  ومسوا  بعده.  من  العداننيني  أبنائه  لسان  اليت كانت  العربية  ابلعرب منهم  لك 
املستعربة، وظلوا يف حكمهم حىت سلبتهم إايه خزاعة اليت اخنزعت من بالد الشام، وهي 

وظل احلكم فيهم حىت تغلبت عليهم قريش يف وقت متأخر أايم    2من أصول قحطانية.
 قصي بن كالب الذي أصهر إليهم، مث استطاع أن يسلبهم امللك واحلكم.  

 
 
 
 
 

 
 . 1/ 35الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، سابق،  -1
 .52اليمن األرض واإلنسان، سابق،  -2
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 عمان وحضرموت 

 ون:  قال ابن خلد 
وقد هاجر إليها األزد، واألزد اسم واٍد يف مارب، هاجر منه أهله بعد خراب السد،  

ويبدو   1وصاروا يعرفون ابسم أزد عمان، ويذكر اخلزاعي أهنم "هبطوا هتامة على ذؤال"
أهنم انقسموا قسمني أو أكثر، فقسم هاجر إىل بالد عمان، وهنا مُسوا أزد عمان، وقسم 
آخر إىل هتامة اليمن، وهناك عرفوا أزد شنوءة. وقد حكموا يف ُعمان، وظلوا حمافظني  
على أنساهبم، حىت جاء اإلسالم، وسادة عمان يومها ُعبيد وجيفر ابنا اجللندي، فأسلموا 

صلى هللا عليه وسلم ـ بعد أن وفد إليهم عمرو بن العاص، ونشرا اإلسالم   مع الرسول ـ
يف عمان، عدا الفرس الذين كانوا هناك فقد قاطعوا الدعوة اجلديدة، مث رحلوا إىل بالد  
فارس؛ أما حضرموت فقد سبقت اإلشارة إليه، وتكونت مملكته بعد هجرة من تبقى  

 ر اليوم الكثري. من األحقاف إىل حضرموت. وفيها من اآلاث
وال شك أن اليمن هي املوئل األول لإلنسانية مجعاء، حسبما تذكر الدراسات؛ حيث 

م إىل اليمن أن زمن البقااي اإلنسانية املعثور عليها  1985ذكر تقرير للبعثة األمريكية عام  
 2يف وادي اجلوبة مبارب يعود إىل ما قبل ستمئة ألف سنة.

م يف مناطق متفرقة من حضرموت 1983ـ    83ية فيما بني  أما تنقيبات البعثة الروس
وحلج فقد كشفت عن أدوات أثرية استعملها اإلنسان اليمين األقدم يف أزمنة الباليولتيك،  
وجاء يف نص التقرير: "إن وجود هذه اآلاثر يعطينا اليقني األساس أبن الناس عاشوا  

 3على أرض اليمن منذ مليون سنة وحىت اآلن.." 

 
 . 133م، 1997، 1وصايا الملوك، أبو علي دعبل بن علي الخزاعي، تحقيق: نزار أباظة، دار صادر بيروت، ط:  -1
 .  24/1انظر: الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، سابق، -2
م، تاريخ الشرق القديم، دار التقدم، من تقرير البعثة األمريكية. انظرها في الكتاب  1983، سبتمبر  108مجلة الحكمة، العدد    -3

 .1/ 24السابق، 
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ت أحباث أثرية أملانية عن أن اإلنسان قد عاش يف منطقة "قاع جهران" يف  وأسفر 
ألف سنة مضت. مئة وعشرين  أكثر من  منذ  تنقيبات وأحباث 1ذمار  أسفرت  ، كما 

بعثات أثرية أملانية وإيطالية يف مناطق احلدا يف ذمار واملسنة يف البيضاء واألعروش خبوالن 
( 35000ـ    120000تعود إىل زمن الباليولتيك األوسط: )عن العثور على أدوات أثرية  

الباليولتيك احلجري األعلى أو املتأخر: ) ( ق. م.  8000  -  35000ق. م. وزمن 
وتدل على أن إنسان العصور احلجرية القدمية يف اليمن مارس كل النشاطات البشرية 

ها تؤكد أن اإلنسان املوجودة حينذاك.. فاملواقع املكتشفة يف خوالن وذمار واحلدا وغري 
 2اليمين له جذور قدمية بدأت منذ أن دبت احلياة على سطح كوكب األرض"

احلياة يف جنوب  انتشار  بداية  الطوفان، وكانت  مرحلة  العصر كانت  هذا  وخالل 
ابن   قال  هذا  ويف  الساميني.  العاربة  العرب  من  األوىل  الطبقة  ونشوء  العربية،  اجلزيرة 

دم األمم من بعد قوم نوح وأعظمهم قدرة وأشدهم قوة وآاثرا يف خلدون: "هذه األمة أق
األرض، وأول أجيال العرب من اخلليقة فيما مسعناه؛ ألن أخبار القرون املاضية من قبلهم 
ميتنع اطالعنا عليهم لتطاول األحقاب ودروسها، إال ما يقصه علينا الكتاب أو يؤثر عن  

 3األنبياء.."
م بقوله:  1986وند بوخنر رئيس معهد اآلاثر األملاين سنة  وقد صرح الربوفيسور آدم

"إن اليمن من األقطار اهلامة لألحباث األثرية، نظرا لوجود أقدم احلضارات فيها، وكان  
اعتقادان يف املاضي أن أقدم املراكز احلضارية يف العامل هي مصر وبالد الرافدين، أما اآلن 

 4ضارية يف العامل".فقد اتضح أن اليمن من أقدم املراكز احل 

 
نية، عثمان خليفة. انظرها في الكتاب السابق.  م، مقال بعنوان: مسار الحضارة اليم 1986/  12/4صحيفة الثورة، بتاريخ    -1

25/1  . 
 .1/ 25الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، سابق،  -2
.  54/2م،  2000لبنان، د. ط.    -تاريخ ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت    ــ3

 فما بعدها.  
 تصريح آدموندبوخنر. وانظرها في: الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير. م. 11986/ 12/4صحيفة الثورة   -4
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ولعل من األدلة اليت يصح أن ُتساق على أصلية املنزل اجلنويب وأقدميته أن اآلاثر 
والوقائع أثبتت أن مآثر اجلنوب السياسية واالجتماعية والعمرانية هي األسبق واألقدم، 

 1وأن االنسياح إىل اخلارج كان منه قبل غريه.
لية بدأت من اجلزيرة العربية، منذ هناية العصور ويرى املؤرخ طه ابقر أن هجرات متتا

بدوافع  مدفوعة  األدىن،  الشرق  بقاع  فاستوطنت  القدمية،  احلجرية  والعصور  اجلليدية، 
اجلدب، مشريا إىل أن هؤالء األقوام قد سامهوا يف إنشاء أوىل احلضارات البشرية اليت 

 2هي احلضارة السومرية من وجهة نظره. 
كن بوسعنا أن نفصل الكالم عن احلضارة اليت قامت يف اليمن،  ويضيف: "وإذا مل ي

فإننا نذكر هنا بعض األمور البارزة، فمن ذلك رأي خيص عالقات اجلزيرة بسائر بلدان 
الشرق األدىن بوجه عام، وبالد الرافدين بوجه خاص، وهي هجرة الساميني من جزيرة 

اجلنويب من بالد العرب. والواقع    العرب اليت يرجح بعض الباحثني أن مصدرها من اجلزء
  والسيما املعينيني والسبئيني   -  أن احلقائق التارخيية تشري إىل أن الدول اليت قامت يف اليمن

قد أقاموا هلم مناطق جتارية ومقار مهمة، امتدت إىل مشايل اجلزيرة، ومشلت احلجاز،   -
ئيني الذين ورد ذكرهم يف وكان من أشهر ذلك تيما والعال وغريها. ويُرجح أن أكثر السب 
 3املصادر املسمارية هم السبئيون املنتشرون يف هذه اجلهات..". 

 
ونستطيع أن خنتم هذه الفرتة بعشرة مالمح حضارية عامة متيزت هبا اليمن خالل  

 هذه املرحلة، كما أشار إىل ذلك الفرح، وهي:  
 نية ـ أتسيس وقيام أول دولة عرفت بدولة اليمن اليعربية القحطا1
 ـ وقوع اهلجرات السامية األوىل من اليمن، لتأسيس ممالك يف الشمال2

 
، 1بيروت، ط:ــ  تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار واألدوار واألقطار، محمد عزة دروزة، المكتبة العصرية، صيدا    -  1

28 . 
 .  215/1م، 2009، 1مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، طه باقر، دار الوراق للنشر، ط: ــ2
 . 218/2نفسه،  - 3
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 ـ صناعة واستخدام الربونز والنحاس واملعادن3
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 ً  في التوراة   اليمن :أوال

العهد اجلديد فقط؛  التوراة والقرآن كاليمن، عدا فلسطني يف  بلد ذكرهتا  ال توجد 
الرسالة املسيحية، وهو ما يستوجب التوقف هنا الستغوار واستكناه احلقائق  حيث مسرح  

 منها والظاهرة وراء هذه اإلشارة؛ إذ ليس األمر جمرد مصادفة عابرة؛  واملدلوالت اخلفية 
 بل للمكانة التارخيية والعظيمة اليت احتلتها هذه البالد قدميا، ومن زمن غابر.  

مملكة سبأ،   احلديث عن  "التوراة" ورد  القدمي  العهد  "شبأ" يف  لفظة  ، يف 1وأحياان 
معرض احلديث عن األصل اإلنساين، واألمم املتحدرة من نوح عليه السالم، ففي سفر 

فما بعدها: ".. وأجنب سام، أخو ايفث األكرب    21التكوين، اإلصحاح العاشر، الفقرة   
يالم وأشُّور وأرفكشاد ولود وأرام.  أبناء، ومنه حتدر مجيع بين عابر. أما أبناء سام فهم: ع

وأبناء أرام عوص وحول وجاثر وماش. وأجنب أرفكشاد شاحل، وولد شاحل عابر. وولد  
لعابر ابنان: اسم أحدمها فاجل، ومعناه انقسام، ألن أهل األرض انقسموا يف أايمه، واسم 

ل ودقله  أخيه يقطان. وأجنب يقطان املوداد وشالف وحضرموت وايرح، وهدورام وأوزا 
وعوابل وأبيمايل وشبا واوفري وحويلة ويوابب. وهؤالء مجيعهم أبنا يقطان. وقد استوطنوا 
يف األراضي الواقعة بني ميشا والتالل الشرقية من جبل سفار. هؤالء هم املنحدرون من 
سام، حسب قبائلهم ولغاهتم وبلداهنم وشعوهبم. هذه هي القبائل املنحدرة من أبناء نوح  

 2هبم، ومنهم انتشرت األمم يف األرض بعد الطوفان"حسب شعو 

 
 التوراة جزء من العهد القديم، وليست كل العهد القديم. والمقصود بها األسفار الخمسة المعروفة،   -1
. ويقطان هو قحطان، كما ذكر ابن خلدون في 32:  21التوراة، سفر التكوين، اإلصحاح، اإلصحاح العاشر، الفقرات  -2

 . 11تاريخه.
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فإن اجلزم بصحة   -  وفقا ملعتقدان اإلسالمي  -  وألن النصوص التوراتية ظنية الثبوت
ستأنس به، خاصة إذا ما عضد هذا  

ُ
ما ذُكر سابقا أمٌر فيه نظر. إمنا تبقى يف حكم امل

ثرية قد عضدهتا نصوص النص نصوٌص أو شواهد أخرى. والواقع فإن نصوصا توراتية ك
قرآنية من كتابنا الكرمي، وابلتايل اكتسبت الصحة، وهي كثرية، األمر الذي جيعلنا أنخذ 
يف االعتبار بعضا من بقية النصوص التوراتية اليت مل ُيشر إليها القرآن الكرمي ال نفيا وال  

 إجيااب، ومنها هذا النص.. 
امد عبدالقادر، بقوله: "املراد من وقد فسر هذا النص الباحث يف األمم السامية ح

ميشا حىت سفار، أي املقاطعات الواقعة يف اجلنوب الشرقي من جزيرة العرب، وكانت  
ومنها  املقاطعات،  بتلك  تقيم  تنحدر  قحطان  من  املنحدرة  عشرة  الثالث  القبائل 
حضرموت اليت مسيت بالد حضرموت هبا، وأوفري، وكانت تسكن مرفأ حبراي اشتهر يف 

ريخ القدمي، وحويلة، واملراد حبويلة بالد األحقاف والبالد الرملية ، وكانت إقليما حييط  التا
 1به هنر تسميه التوراة فيشون، وقبيلة شيبا، وهي سبأ اليت تنتسب إليها الدولة السبئية" 

وإىل هذه الساللة اليت ذكرانها آنفا تنتسب العرب مجيعا، سواء ما عرف ابلعرب 
ئدة، أم العرب املستعربة الحقا، إذ ينتسب إليها كل من جديس وطسم العاربة أو البا 

وأميم وجرهم والعماليق، وأمم أخرى ال نعلمهم، هللا يعلمهم. وما عدا هؤالء فهم من 
العرب املستعربة الحقا، أو ممن عرفوا بعرب احلجاز، ويعزوهم بعض املؤرخني إىل إمساعيل 

بشأهنم كالم كثري، حىت إن البعض نزع عنهم أرومتهم بن إبراهيم عليهما السالم، وقد قيل  
املتصلة ابلعرب، وهو كما يبدو غري صحيح، إذ العداننية "الشمالية" فرع عن القحطانية 

 "اجلنوبية" اليت ينتسب إليها كل العرب، مهما قيل يف ذلك.. 

 
،  84األمم السامية مصادرها وتاريخها وحضارتها، حامد عبد القادر، دار نهضة مصر للطبع والنشر، د. ط. د. ت.  -1

 .31وحمير. وانظرها في الجديد في تاريخ وحضارة سبأ 
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ليمن، وقد قال املؤرخ الشهري فيليب: إنين أعترب بالد العرب اجلنوبية، ومن ضمنها ا
هي الوطن األصلي هلذا اجلنس من البشر املعروف اآلن ابسم الساميني، وهو ميتاز عن 

 عوب بلغته املعروفة ابسم العربية سائر الش
وقد أيّد "فيليب فيما ذهب إليه يف كالمه السابق، اخلبرُي األنثروبولوجي هنري فيلد،  

وهو العصر   -  العصر النيولوثيأن اليمن وعدن كانتا مأهولني ابلسكان يف  "  مشريا إىل
ـ هاجر منهم إىل عمان واخلليج،    .م.ق  5000و  7000  احلجري احلديث احملدد بني

 . وآخرون إىل الصومال وكينيا وتنجانيقا، وفريق اثلث إىل جنران وسيناء وفلسطني
 وقال جواد علي عن فيليب يف إطار احلديث عن عرب اجلنوب واهلجرات السامية:  

هب يف دراساته املسهبة ألحوال جزيرة العرب إىل أن األقسام اجلنوبية أما فيليب فذ
من جزيرة العرب هي املوطن األصلي للساميني، ويف هذه األرضني نبتت السامية، ومنها  
هاجرت بعد اضطرارها إىل ترك مواطنها القدمية حللول اجلفاف هبا الذي ظهرت بوادره  

رأيه   يف  هاجرت  البالثوليتيك،  عصر  الربية  منذ  الطرق  سلكت  متعاقبة،  موجات  يف 
والبحرية حىت وصلت إىل املناطق اليت استقرت فيها. هاجرت وقد محلت معها كل ما 
متلكه من أشياء مثينة، محلت معها آهلتها، وأوهلا اإلله "القمر"، ومحلت معها ثقافتها  

األرضني    وخطها الذي اشتقت منه سائر األقالم، ومنه القلم الفينيقي، وطبعت تلك
الواسعة اليت حلت فيها هبذا الطابع السامي الذي ما زال ابقيا حىت اليوم.. فاليمن يف  
رأي فيليب ومجاعة آخرين من املستشرقني هي مهد العرب ومهد الساميني، منها انطلقت  
املوجات البشرية إىل سائر األحناء، وهي يف نظر بعض املستشرقني أيضا مصنع العرب،  

تها أمدت اجلزيرة بعدد كبري من القبائل، قبل اإلسالم أبمد طويل ويف  وذلك ألن بقع
 1اإلسالم، ومن اليمن كان "منرود"، وكذلك مجيع الساميني.

 
 .1/ 232المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، سابق،  -1
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الشام ابلسكان، وأن   العراق وبالد  العرب قد أمدت  "إننا نرى أن جزيرة  مضيفا: 
 1القبائل الضاربة يف اهلالل اخلصيب قد جاءت من جزيرة العرب". 

جوستاف لوبون، فالعرب واليهود والفينيقيون والعربيون والسوريون والبابليون   وحسب
واآلشوريون الذين استوطنوا جزيرة العرب وآسيا الصغرى حىت الفرات، من أصل واحد،  

 2ويطلق على هذا األصل اسم األرومة السامية.
، كتجارة كما أشار العهد القدمي يف معرض احلديث عن التجارة وامللك واالزدهار

خماطًبا  حزقيال،  ِلَساِن  على  بقوله  اليمن  إىل  الكرمية  واألحجار  والذهب  واملر  اللبان 
"ُصور" التَّاجرة: "واتجر معك أيضا جتار شبا ورعمة، فقايضوا بضائعك أبفخر أنواع  
الطيب واحلجارة الكرمية والذَهب. ومن املتاجرين معك ـ أيضا ـ أهل ُحران وِكنَّة وعدن  

و  واملطرزة،  وشبا،  األمساجنونية  األردية  بنفائس  بضائعك  قايضوا  َهؤالء  وِكلَمد.  أشور 
 3وبسجاجيد ملونة، مربومة اخليطان، ومضفورة إبْحكام"

ويقول أيًضا يف موضع آخر: ".. وعندما مسعْت ملكة سبأ بشهرة سليمان قدمْت 
 4وحجارًة كرميَة.." إىل أورشليم مبوكب حافل، ومِجاٍل حُممَّلة أطيااًب وذهًبا وفريا 

وأيضا: ".. وأهدته مئة وعشرين وزان من الذهب، "حنو أربعة آالف وثالمثئة وعشرين 
كيلو جراما" وأطيااب كثرية، وحجارة كرمية، ومل يوجد ما مياثل الطيب الذي أهدته ملكة 

 5سبأ للملك سليمان"
سند يف جزيرة "ديلوس" من "ويُرجع بعُض املستشرقني وجود الكتاابت الَعربيَِّة اليت ابمل

جزر اليوانن اليت يعود اترخيها إىل الَقْرن الثاين قبل امليالد، ويف وجود الكتاابت املعينية  
اليوانن،   اجلنوبيني، وبني  الَعَرب  َهِذه اجلزيرة إىل َعالقة جتاريَّة، واتصال جتاري بني  يف 

 
 . 234/1نفسه،  -1
 . 64م، 2012حضارة العرب، د. جوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعيتر. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط:؟،  -2
 . 24 -  22، الفقرات: 27الكتاب المقدس، العهد  القديم، سفر حزقيال، اإلصحاح   -3
 . 9  - 1عهد القديم، سفر أخبار األيام الثاني، اإلصحاح التاسع الفقرات:  ال  -4
 نفسه.  -5
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ية مينيَّة كانت تُقيم يف َهِذه  وكذلك ما ُعثر عليه من املسند يف مصر والسُّودان، وأن جال
 1البُلدان.." 

وقد كان من األْسباب الرئيسيَّة اليت جعلت الروماَن يفكرون بغزو الَيمن، هو السَّيطرة 
على َطرْيق التجارة الَعاملي من قبل الرومان ومنافسة الَيَمن يف ذلك، نتيجًة للثروة املهولة  

ا السَّبب، ما أطمع القيصر الروماين َهِذه احلَال، وقال: اليت كان َعلْيها الَيَمنيُّون نتيجة هلذ
الَعَرب كأْصدقاء أغنياء، أو أن ُيسيطر عليهم كأعداء أغنياء،  إنه يريد أن يتعامَل مع 

 2كما ذكر ذلك "اسرتابون" مؤرخ تلك احلملة. 
هللا وإىل جانب هذه اإلشارة فقد ذكر العهد القدمي أيضا قصة امللكة بلقيس مع نيب  

 3سليمان، كما ورد يف النصوص السابقة، ونصوص أخرى أيضا..
اليمن أصال،   التوراة هي بالد  املتأخرين من رأى أن مسرح  الباحثني  وهناك بعض 

 معتمدا على العديد من األدلة والشواهد اليت تعزز رأيه.  
اليمن، أو  وما يهمنا هنا هو اإلشارة إىل الفرتة الزمنية األوىل لدخول اليهودية إىل  

حىت تكوهنا إن صحت الرؤية اليت ذكرهنا آنفا، وإن كان ذلك مما يصعب حتديده على  
ألن اآلراء متعددة ومتضاربة، وأغلبها غري يقينية، فبينما يرى بعض    ؛سبيل القطع واليقني

أن أول اتصال يهودي ميين كان عقب زايرة امللكة بلقيس لنيب هللا سليمان عليه السالم 
إىل فلسطني، وعودهتا إىل اليمن بعد أن محلت منه، لتقوم هذه اجلماعة برتبية املولود  

اسرتابون أن أول دخول لليهود إىل بالد اليمن كان مع يرى املؤرخ    4تربية يهودية خالصة 
ق. م. حيث كان من ضمن 24احلملة الرومانية اليت على جنوب اجلزيرة العربية سنة  

 
 . 241م، 1982، 2اليمن الخضراء مهد الحضارة، محمد بن علي األكوع الحوالي، مكتبة الجيل الجديد، ط: -1
 .  145، د.ت. 2هِذه ِهي اليمن، عبدهللا الثور، دار العودة، بيروت، ط: -2
 التوراة، سفر الملوك األول، اإلصحاح العاشر.  -3
 انظر: الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر الملوك، اإلصحاح العاشر.  -4
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، مع أن هناك من رأى أن هجرة اليهود 1احلملة مجاعة يهودية ختلف أفراد منها يف اليمن.
 م. 586ام إىل اجلزيرة العربية ألول مرة كان عقب خراب اهليكل ع

ويرى آخرون أن اليهودية قد دخلت اليمن ألول مرة على يد امللك احلمريي "ابكرب 
أسعد" املعروف أبسعد الكامل،  يف فرتة متأخرة، وحتديدا يف القرن السادس امليالدي 
عقب زايرته ليثرب من أرض احلجاز، والتقائه ألحبار اليهود هناك، فاعتنق اليهودية،  

الذين   ومن مث عاد متهودا اليهودية. وقد خاض جدال مع قومه  يعلمانه  ومعه حربان 
رفضوا التهود أوال؛ لكنهم هتودوا بعد ذلك ألسباب تضاربت بشأهنا املروايت.. وهناك  
التجارية اليت كانت بني   القوافل  اليمنيني جاء عن طريق  مروايت أخرى ترى أن هتود 

العربية يف تلك املرحلة. و  ما هو يف حكم املرجح هو أن امللك  الشام وجنوب اجلزيرة 
يوسف أسار ذو النواس احلمريي ملك يهودي، حكم اليمن، وإن كانت اآلراء متضاربة 
اليهودية، هل صغريا على يد أمه اليت كانت من سبااي احلروب أم   حول زمن اعتناقه 

حرقهم اعتنقها متأخرا؛ لكنه اعتنق اليهودية بعد أن كان مسيحيا، مث نكل ابملسيحيني وأ 
يف األخدود، وقد روى القرآن الكرمي قصته يف سورة الربوج، وبسبب هذه الواقعة مت غزو  
اليمن من جهة احلبشة إبيعاز من اإلمرباطورية البيزنطية اليت تذمرت حلرق أبناء ملتها  
ظلما، وهبذه احلملة، ومنذ ذلك اليوم تكون الدولة احلمريية قد ارتكست وانتهت، وزال  

اليوم. ومنذ ذلك اليوم وإىل اليوم واليهودية مستمرة يف اليمن، وإن كانت ملكها إىل  
 هذه الفئة اليوم يف حكم اجلماعة املنقرضة اليت مل يتبق منها إال أشخاص قليلون.  

 
 
 
 

 
م، 2000التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير، د. نورة بنت عبدهللا علي النعيم، الرياض،  -1
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 في القرآن الكريم  اليمن  :ثانيا

الكرمي، وبذات القرآن  فإهنا كذلك يف  التوراة،  أساسية يف  مادة  اليمن   كما كانت 
األحقاف،  سبأ،  هود،  مينية:  أبمساء  سوٌر  مُسيت  لقد  بل  والعظمة؛  واملكانة  الوصف 
ايسني، كما أشار القرآن الكرمي إىل قصص كثرية مسرحها اليمن، كقصة سام بن نوح 
بقاع أخرى، وأيضا قصة   تفرقوا يف  الذين  بنوه  بعده  الطوفان، ومن  بعد  السالم  عليه 

، واألخدود، وأصحاب اجلنة، وعاد، ومثود، وتبع، بلقيس مع سليمان، وقصة بالد سبأ
 والبئر املعطلة والقصر املشيد، وذو القرنني.. إخل. 

مل  )فعن عاد األوىل والثانية ومعها مثود ـ وهم من األقوام البائدة ـ قال هللا تعاىل عنهم:  
مصانع خُيلق مثلها يف البالد( وأيضا: كانوا ينحتون من اجلبال بيوات فارهني، ويتخذون  

. وآاثرهم شاهدة إىل اليوم على قمم اجلبال واآلكام  لعلهم خيلدون. واملصانع هي القالع
يف أكثر من مكان يف اليمن، وغري اليمن، ألن بعضهم استقر ابليمن، والبعض اآلخر  
 هاجر إىل الشام والعراق وإيران وأفريقيا، ومنهم جاءت سالالت السومريني والكلدانيني. 

مم البائدة أيضا امللكة بلقيس وقصتها مع سليمان، وقد كانت على وإىل جانب األ
عز ابذخ وملك شامخ؛ حيث اكتملت يف عهدها احلضارة اليمنية، اكتماال ال نظري له 
يومها، فكانت حديث الشرق والغرب، وقد وصف هللا عز وجل عرشها بقوله: )وهلا  

تخيل أن الوصف أيضا قد  عرش عظيم( ولك أن تتخيل العظمة من كافة جوانبها، وت
 جاء من عظيم؛ بل من أعظم العظماء. 

ويف سياق املقارنة بني قريش الدعية للمجد والعظمة قرع هللا ادعاءهم ودحض منطقهم 
؟! مع أن قريشا إىل أايم البعثة النبوية قد قطعت شوطا 1حني قال )أهم خري أم قوم تبع(

 
 ُتّبع: تبع أسعد أبو كرب الحميري.  -1
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بعواصم متأثرة  والتحضر،  املدنية  يف  واببلية   إجيابيا  سبئية  من  حوهلا  اليت  احلضارات 
وأشورية، وعلى الرغم من ذلك فاالستفهام هنا إنكاري تقريري. مبعىن أهنم ليسوا على 

 اخلريية يف شيء، وأن تـُبَّع أعظم منهم. 
الباحثني، فمنهم من يقرر مينيته، ومنهم من  القرنني ففيه خالف كبري بني  أما ذو 

دالئل كثرية ليس هذا جمال عرضها. وتكفي اإلشارة الضمنية يدحضها، والواقع أنه ميين ب
يف سورة الكهف عن رحلته من الشرق إىل الغرب، ولو كان ذو القرنني هو االسكندر  
املقدوين كما يرى البعض، جلاء احلديث عن رحلته عكسا ملا هو عليه احلال يف السورة؛  

ا، أما االسكندر املقدوين فقد إذ ابتدأت رحلة ذي القرنني من مشرق األرض إىل مغرهب
ابتدأت رحلته من املغرب إىل املشرق. وهو ما ينفي أن يكون ذو القرنني املذكور يف  

يف مبحث خاص بذلك   هو االسكندر املقدوين. وسنبسط احلديث عنه  القرآن الكرمي 
 الحقا. 

 وابختصار.. فهذه صورة اليمن يف القرآن الكرمي: 
 خُيلق مثلها يف البالد( قوم عاد: )اليت مل 

 قوم تبع: )أهم خري أم قوم تبع(؟!
 عرش بلقيس: )وهلا عرش عظيم( 

 بالد سبأ: )بلدة طيبة ورب غفور(
 ملكة سبأ: )أوتيت من كل شيء(

 ذو القرنني: )إان مكنا له ـ يف األرض(
وعن  وأهلها،  اليمن  عن  األحاديث  من  املئات  وردت  فقد  النبوية  السنة  يف  أما 

 1فضائلهم، ومكانتهم، وقد أفرد هلا احملدثون كتبا خاصة. 
 

 
م،  2003انظر اليمن مكانتها في القرآن والسنة، عبد الملك الشيباني، مكتبة خالد بن الوليد، عالم الكتب اليمنية، د. ط،    -1
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تعرتيه  اليت  الضعف  حالة  البدائية  حياته  مراحل  أوىل  يف  اإلنسان  اكتشف  حني 
والظروف القاسية اليت ال يستطيع مواجهتها مبفرده يف عامله الدنيوي جلأ إىل التفكري عن  

أن يشكل له ملجأ وحاميا إزاء قسوة الطبيعة اليت ال ترحم، فارتبط ال  مثال أعلى ميكن
شعوراي ابلسماء، معتقدا هبا، وبقوى خفية فوق اجلميع، تستطيع أن تنتقم للضعيف من 
القوي إن عاجال أو آجال، كما تستطيع ـ أيضا ـ أن حتميه من مكروهات الطبيعة اليت  

 من أخيه اإلنسان نفسه. هتدده، مبا يف ذلك ما يالقيه اإلنسان 
ومع مرور الزمن زاد اعتقاده هبا أكثر حني رأى أغلب بين جنسه قد هتيبوا هذا املثال 
"اخلفي" الذي حيمي الناس من شرور الطبيعة وشرور بعضهم البعض. فمثلت للجميع 
حال مؤقتا على األقل قبل تنزل الرساالت السماوية اليت أكدت االعتقاد وربطت الناس  

 ماء أكثر، من خالل منظومتها الروحية وتعاليمها السماوية. ابلس
ومن معامل السماء وأعالمها اختذ آهلته اليت يراها متجسدة أمامه، خاصة وقد اعتقد  
فيها السطوة اليت ال تُقهر، كسطوة الشمس على تبديد ظلمة الليل، وكذا القمر ومثله  

هر أعداءه كلما زاد إميانه هبا حد اعتقاده. الزهرة، مطمئنا إىل هذه القوة واجلربوت اليت تق
واتق إىل القرب منها أكثر، فتوصل إىل الرتميز هلا ببعض اجملسمات املنحوتة ألشكال  
استطاع تصويرها يف املخيال الديين على حنو يقرتب من املثال األعلى يف السماء؛ لتكون  

يف فرتة الحق. وقد سادت هذه اجملسمات أكثر قراب منه، وجبواره، مث ببعض احليواانت  
هذه الثقافة أغلب احلضارات القدمية بال استثناء، ومنها حضارة جنوب اجلزيرة العربية 

 اليت كانت هلا آهلتها اخلاصة.  
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العربية اجلنوبية تشتمل على طائفة كبرية من أمساء  النقوش  وقد ذكر موسكايت أن 
التعقيد. ويزيد من الصعوابت اليت   اآلهلة وألقاهبا. وهذا يوحي بوجود نظام لآلهلة ابلغ

يالقيها الباحث الطابع احمللي ملعظم اآلهلة، واإلشارة إليها عادة دون ذكر أمسائها، أو  
اآلهلة   معينة، ميكن جتميع مجهرة  عامة  أفكار  ريب يف وجود  ولكن ال  ألقاهبا،  بذكر 

 1حوهلا. 
اليمنية قدميا   الدينية  بثالثة أطوار أو ثالثة مراحل،  وبشكل عام، فقد مرت احلالة 

 وهي:
 

 ـ الديانة البدائية 1

والشواهق  اجلبلية  املرتفعات  قدسوا  القدامي  اليمنيني  أن  اإلكليل  اهلمداين يف  ذكر 
العالية، ومن هذه اجلبال: جبل حضور وجبل ضني ورأس أهنوم يف صنعاء، ورأس التعكر  

 2.ساجد مباركة مأثورة، ويف رؤوس هذه اجلبال ميف إب ورأس جبل صرب يف تعز
املتعلقة هبا،   املرافق  اجلبال مع  بناؤها على قمم  معابد أخرى كثرية مت  أيضا  وهناك 
كالربك واألسوار واألحجار املنصوبة والطريق املرصوفة من القيعان والسهول إىل أعايل 
هذه اجلبال اليت اندرست اليوم واندثرت، ومل يبق إال آاثرها؛ بل لقد طمر منها الكثري. 

 ألوىل لكل الدايانت يف خمتلف احلضارات، سواء اليمنية أو غريها.  وهذه هي احلالة ا
"ويف هذه املرحلة البدائية من الفكر الديين قدس اليمنيون عناصر البيئة، مثل احلجارة 
واألشجار واآلابر واملياه، وذلك العتقادهم أن فيها قوى كامنة ومؤثرة يف حياة اإلنسان. 

ا أو شرهبا طلبا للشفاء واخلصوبة؛ أما األشجار فقد ومتثل تقديس املياه ابالغتسال هب
اختذت كآهلة يف الدايانت السامية بشكل عام، كما قدست تلك الظواهر إلمياهنم بوجود  

 
 .  194م، 1986الحضارات السامية القديمة، سبتينو موسكاتي، ترجمة: السيد يعقوب بدر، دار الكاتب للطباعة والنشر،   - 1
 .  121/8اإلكليل، الهمداني، أبي محمد الحسن الهمداني، دار الكلمة، صنعاء، دار العودة، بيروت،   - 2
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أرواح فيها، وكانت تُقصد لذاهتا، مث ما لبثت أن أصبحت وسائط لآلهلة بعد أن تطور  
نا مل تعد هذه الظواهر تُقدس  الفكر الديين والتفكري يف وجود قوة إهلية أعلى، ومن ه

لذاهتا، وإمنا مبا هلا من صلة لآلهلة، وبشكل عام كان اإلله يف هذه املرحلة ماداي، متثل  
يف هيئة ظاهرة من الظواهر الطبيعية، مث ما لبث بعد ذلك يف املراحل املتقدمة أن أصبح  

 1يا". معنواي، وأصبحت الكواكب السماوية عبارة عن شخصيات حتمل املثل العل
فقد دخل ديُن العرب اجلنوبيني كل صورة    -  ووفقا ملا ذهب إليه موسكايت  -  وعموما

من صور حياهتم، وملا كانوا يرون أنه ال بد من محاية اآلهلة لتوفيق كل حي وجناح كل 
آهلة  أيضا  والتجارية  الزراعية  واجلماعات  للدول  بل  واألسر؛  للقبائل  فقد كان  عمل، 

م عند أداء أي عمل له أمهية ما احتفاالت السرتضاء اآلهلة وتكريس حتميها، وكانت تُقا 
ذلك العمل هلا، وكانت املعابد والقنوات والقوانني ومراسيم الدولة وأنصاب القبور توضع 
كلها يف رعاية اآلهلة، وكان على اآلهلة أن تنتقم من كل من ينتهك تلك األشياء أو 

 2يدنسها. 

 ـ الديانة الكوكبية 2

الباحثون املتخصصون يف اتريخ األداين اليمنية القدمية أن الداينة الكوكبية أو    يعترب
الفلكية هي املرحلة الثانية يف طور األداين اليت عرفها اليمين، وقد ذكرهتا نصوص املسند  
منذ وقت مبكر قبل األلف األول من امليالد، وارتبط هبذا الثالوث الكوكيب العشرات من 

 ليت رمزت هلا. الرموز الدينية ا
ليست عند اليمنيني فحسب؛ بل أيضا عند احلضارات األخرى، ومنها البابلية، وإىل 
هذه العائلة الثالثية أشار القرآن الكرمي يف سورة األنعام يف معرض احلديث عن قصة نيب 

 هللا إبراهيم عليه السالم. 

 
ميالدية، منير عبدالجليل العريقي،    600ق. م، إلى    1500اليمن القديم، من  انظر: الفن المعماري والفكر الديني في    -  1

 . 36م، 2002، 1م، ط:2002مكتبة مدبولي، 
 .  195الحضارات السامية القديمة، سابق،  - 2
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ِلَك نُرِي ِإبـْرَاِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت وَ )  ( فـََلمَّا 75اأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي )وََكذََٰ
َذا َريبِّ ۖ فـََلمَّا أََفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِلنَي )  ( فـََلمَّا  76َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأىَٰ َكوَْكًبا ۖ قَاَل هََٰ

َذا َريبِّ ۖ فـََلمَّا أََفَل قَاَل لَِئن   ملَّْ يـَْهِدين َريبِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّنَي  رََأى اْلَقَمَر اَبزًِغا قَاَل هََٰ
َذا َأْكرَبُ ۖ فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل اَي قـَْوِم ِإيّنِ بَرِيءٌ  77) َذا َريبِّ هََٰ ( فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل هََٰ

َّا ُتْشرُِكوَن ) َر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا ۖ َوَما َأاَن ِمَن ( ِإيّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطَ 78ممِّ
 ( سورة األنعام. 79اْلُمْشرِِكنَي )

 

 الشمس 

تعترب الشمس من أشهر املعبودات القدمية لدى اليمنيني وغري اليمنيني، ويف خمتلف  
وقد   للناس،  اجلمة  ولفوائدها  والكبري  الواسع  ولتأثريها  مكانتها  لعلو  نظرا  احلضارات، 

اختذت أكثر من رمز    كمااعتربوها إله احلق والعدالة.  و   ندها السومريون واألكاديو عب
واسم لدى اليمنيني القدامى، مثل الدائرة، والنسر الذي يُعترب ملك الطيور مثلما األسد 
ملك الغابة، وكان اخليل هو احليوان املقدس الذي ينوب عن اآلهلة الشمس، فريمز هلا  
  به. ومسيت الحقا بـ "ذات محيم"، إشارة إىل الشمس احلارة، و "ذات بعدان" إشارة إىل
اللواء  مناطق  اليوم إحدى  الشتاء. وبعدان  الصيف ومشس  أو مشس  الباردة.  الشمس 
األخضر إب. وقد بين هلا معبد خاص هبا يف مارب، وال يزال إىل اليوم يعرف ابسم 

 1معبد الشمس، كما أن هلا معبدا، هو من أشهر معابدها يف منطقة املعسال من البيضاء، 
كرب امللقب بعبد مشس. ومثة قصيدة مينية قدمية امسها وإىل كلمة مشس، ينتسب سبأ األ 

يشيد  ومضموهنا  عبدهللا،  حممد  يوسف  الدكتور  األستاذ  ترمجها  الشمس"  "ترنيمة 
ابلشمس ويعدد مناقبها. وكانت تنصب األصنام يف بعض املعابد اليت يطلق عليها "ذو  

 مشس". كمعبد "حقة" يف مهدان.  

 
 . 65الفن المعماري،   -1
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احلديث عن امللكة بلقيس وقومها أهنم كانوا يعبدون وقد ذكر القرآن الكرمي يف سياق  
َا 23ِإيّنِ َوَجدتُّ اْمرَأًَة مَتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء َوهَلَا َعْرٌش َعِظيٌم )الشمس. )  ( َوَجدهتُّ

. وذكر اهلمداين يف اإلكليل أنه يف أحد  24( سورة النمل:  َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمس 
ر صورة للشمس واهلالل، وأن امللك كان إذا خرج من قصره ووقع بصره عليهما القصو 

 1يعظمهما، أبن يضع راحته على ذقنه، مث خير بذقنه عليهما.
ومن األلقاب اليت خلعت عليها الحقا لقب "تنوف" وتعين يف اليمنية القدمية: أنعم. 

ىن الزايدة يف الشيء من واحد  من النعمة، ويف اللغة العربية الفصحى أييت اجلذر نوف مبع
 2إىل ثالث، وانف: ارتفع، وتدل على الرفعة وعلو املقام.

"فشخت"  أيضا:  الشمس  أمساء  معني   3ومن  ويف  "مومل"  حضرموت  مملكة  ويف 
وأشهر ألقاب الشمس    7و "أثرة"  6و "ذات ظهرن".   5ويف قتبان "ذات صننت"  4"نكرح"

 8"أم عثرت".
رمز اليمنيون هبا لإلله الشمس فهي األسد، ولذا تكثر الرسومات    أما أهم الرموز اليت

اليت مت رمسها  احليواانت  من  واخليل  اخليل،  متعددة. وكذا  لألسد وأبشكال  الصخرية 
 سابقا، وله حضور كذلك يف خمتلف النقوش لدى بقية احلضارات. وأيضا رمز الكروم. 

 
 
 

 
 .  145، وانظر أيضا: الفكر الديني عند قدماء اليمنيين، د. أسمهان سعيد الجرو، 129اإلكليل، سابق،   - 1
 . 69الفن المعماري، سابق،  - 2
 تعني في اليمنية القديمة البهجة أو السرور أو الفرح  - 3
 تعني الكامل   - 4
 من الصون، وهو الحماية.   - 5
 ما تكون إشراقا في الظهيرة.    إشارة إلى قوة اإلشراق. وهي أشد - 6
 ربما من األصل "أشرت" في العبرية، وتعني اللمعان القوي.   - 7
 . 70انظر: الفن المعماري، سابق،   - 8
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 القمر 

احلضارة اجلنوبية وغري اجلنوبية من املواسم الزراعية وشهور اكتسب القمر أمهيته لدى  
البذر واحلصاد ومن علو مكانته ومقاومة ظلمة الليل، ورمبا كانت أمهيته يف اليمن أكثر 

 لسببني: 
األول: الرتباط احلضارة اليمنية ابلزراعة كثريا، فقد اعتمدت عليه يف التقومي القمري 

ات القمر لدى القتبانيني "ذي دمية" والدمية هي السحابة املرتبط ابلزراعة، ولذا فمن صف
 املمطرة، وترد أحياان مبعىن املطر، وأيضا "ذي رحياو" الرايح، املرتبطة هبطول األمطار. 

الثاين: الرتباط اليمنيني أيضا ابلبحار واملالحة وكذا القوافل التجارية الربية فقد كان 
 يف البحر.   القمر مصدر هداية هلا يف البحر وأيضا

، ويف مملكيت أوسان 1" "إل مقه وهلذا فقد اختذوا له أكثر من اسم فهو لدى السبئيني  
، وهو "سني"رف يف مملكة حضرموت ابسم  ، وعُ 3" عم"، ويف مملكة قتبان  2"ود"ومعني  

 4االسم الذي عرف به إله القمر يف العراق وبالد الشام منذ األلف الثالث قبل امليالد. 
وهلذا بنوا له املعابد يف خمتلف املدن اليمنية. ويذكر البعض أنه احتل املكانة األوىل يف 

. وتنتشر معابد اإلله "سني" يف كل املناطق احلضرمية، وكان كل  5الداينة اليمنية القدمية. 
معبد منها يعرف يف كل منطقة ابسم حملي معني، ففي شبوة العاصمة امللكية كان يسمى 

 
تعددت تفسيرات المتخصصين لهذا اللفظ حد توهان القارئ، ويفسره الباحث في علم اآلثار األستاذ الدكتور يوسف محمد   -1

 تعني إله األمر، أو اآلله اآلمر. " أنه "إل مقهعبدهللا ب
أشار الباحث منير عبد الجليل العريقي إلى أن نصوص المسند تقرر أن اإلله ود كان من أقدم اآللهة التي عبدت في    -  2

مملكة سبأ، قبل أن تظهر مملكة معين ككيان سياسي، فقد كان ُيعظم في عدد من المناطق وتقدم له القرابين، وكانت أوصافه  
 لكة سبأ تدل على معنى الحافظ أو الحارس.. في مم 

من األسماء السامية القديمة االنتشار. وقد ذكر جواد علي أن القتبانيين سموا إلههم الرئيس "عم" تيمنا بالعم أخي الوالد    -  3
العبد من المعبود    الذي ُيعتبر في مقام الوالد عند العرب، والمراد من ذلك هو التقدير، وهي من األسماء التي تدل على تقرب

 والتواضع له والشعور بالضعف أمامه.
انظر: دولة سبأ مقوماتها وتطوراتها السياسية من القرن الثامن قبل الميالد إلى القرن السادس الميالدي، نعمان أحمد سعيد    -  4

 . 17م، 2006العزعزي، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، 
. وأيضا: دولة سبأ..  57م.  1992العصور القديمة، عبدالعزيز صالح، القاهرة،    انظر: تاريخ شبه الجزيرة العربية في  -  5

 .44مقوماتها وتطورها السياسي، سابق، 
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له سني "اليم" ويسمى يف منطقة ابقطفة "حلسم" ويف منطقة حريضة يسمى  معبد اإل
 "سني ذو مضيم" 

ونرى أن اسم "ايسني" املتداول اليوم يف اليمن، ال يبتعد عن هذا األصل التارخيي، 
تربكا به؛ وقد أضيفت إليه ايء النداء، خاصة مع وجود سورة يف القرآن الكرمي أيضا  

كتبت ابحلروف املبهمة اليت ال يستطيع أحد من املفسرين تسمى سورة "ايسني" اليت  
اجلزم مبعانيها، كغريها من نظائرها من السور القرآنية اليت ابتدأت هبذه الرموز مثل "آمل" 

 و "آملص" و آلر" وغريها.. 
املعبود القومي لسبأ، وكان يُعد من اآلهلة    املقه    وترى الدكتورة أمسهان سعيد اجلرو أن

االحتادية، انتشر ابنتشار السبئيني، إىل حد أنه جتاوز اليمن القدمي إىل خارجها، الرئيسية  
حيث نقل السبئيون معبودهم القومي إىل اهلضبة األرتريية، وكان له دور كبري وفاعل يف  
توحيد القبائل اليمنية، خاصة بعد أن بنوا له املعابد، ويعترب معبد "أوام" يف مارب من 

 1. املقه  أهم معابد
ويذكر املؤرخ عبدهللا حسن الشيبة أن اليمنيني قد نقلوا عبادة هذا اإلله إىل احلبشة  
امليالد، ودلت على ذلك نقوش عثر عليها يف  يف وقت مبكر من األلف األول قبل 

 2منطقة "حيا"؛ حيث وجدت بقااي معابد هذه اآلهلة هناك. 
ارج حدود مملكتهم، فقد وجدت  "وكان املعينيون يقيمون له أماكن لتقدمي القرابني خ

نقوش خبط املسند واللغة اليواننية تذكره يف جزيرة ديلوس اليواننية يف حبر إجيه؛ حيث 

 
الرابط:    -  1 على  إلكترونية،  نسخة  الجرو،  سعيد  أسمهان  اليمنيين،  قدماء  عند  الديني  الفكر  انظر: 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ve
d=2ahUKEwiy_IWRpYPjAhVFzBoKHbV_BlwQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.res

earchgate.net%2Fprofile%2FAsmahan_Al- ،138  . 
عدد:    -  2 أكسوم:  تطور  قيام  في  الجنوب  "إسهام عرب  اإلكليل، صنعاء،  مجلة  الشيبة،  السابعة،    4عبدهللا حسن  للسنة 

 . 33م، 1989،  -ه 1410
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املعينيني مائدة قرابني له ولعدد من آهلة معني يف تلك املنطقة،   التجار  أقام عدد من 
 1ويرجع النقش إىل النصف الثاين من القرن الثاين قبل امليالد". 

موز األرضية اليت استخدمت لإلله القمر "الثور" ويقال أن السبب يف ذلك  ومن الر 
يرجع إىل قرنيه اللذين ميثالن القمر يف إحدى مراحله، أو للقوة والقدرة اليت يتمتع هبا، 
واعتباره رمزا للخصوبة، كما يذكر جواد علي، علما أن للثور بقااي من هذه الرمزية الدينية 

تمعات الزراعية يف اليمن. وقدميا حنت رأس الثور على العمالت  إىل اليوم يف بعض اجمل
 اليمنية. 

وإىل جانب الثور من الرموز احليوانية لإلله القمر أيضا "الوعل" ذو القرون املشاهبة 
لقرون الثور، وهو رمز للخصوبة والتكاثر، وإذا كان قرن الثور ميثل القمر هالال يف بدايته  

درا مكتمال. ولقرون الوعل صور على خمربشات صخرية تعود إىل  فإن قرون الوعل متثله ب
األلف الثالث قبل امليالد، مرتافقة مع الشعائر التعبدية. وهو من أكثر احليواانت اليت مت  

 2تصويرها ورمسها قدميا.
ومن احليواانت اليت رمزت للقمر يف مملكة حضرموت أيضا النسر، ومت تصويره على 

 3قدمية اليت تعود إىل القرن الثالث قبل امليالد. العمالت النقدية ال
ويف مملكة قتبان ُرمز له ابلثعبان، وحنت على أعمدة املعابد وواجهاهتا، بل "ويف الفرتة 
اإلسالمية استمر تقديس األفاعي احلية يف اليمن، فقد كان يُقدم إليها الطعام يف الصدوع  

اجلبلية، كما   املناطق  يف  فيها  تعيش  املريض  اليت  حيث كان  اجلداول؛  سيدة  اعتربت 
عبان يف عدد من املناطق اليمنية ثاملسحور يُغمر فيها طلبا للشفاء، وتواصل تقديس ال

حىت الوقت احلاضر؛ حيث ما زال يُنحت على جدران املباين كتميمة وتعويذة حلفظ  
 4البناء أو املنزل من األرواح الشريرة والكوارث".

 
 . 53الفن المعماري، سابق،  - 1
 .  60نفسه،  - 2
 . 61، نفسه،  3
 . رمز السبئيون والقتبانيون أيضا للقمر بالسيف والخنجر. 62نفسه،  - 4
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ا مثلت هذه البداية األوىل لتقديس اإلله القمر وإجالله  ليس ذلك فحسب؛ بل رمب
سواء لدى احلضارة اليمنية القدمية أو احلضارات األخرى املنطلق األساس واخللفية الثقافية 
والفنية للرمزية الدينية اليوم؛ حيث" اختذ اهلالل الذي حُيف ابلنجمة شعارا لإلسالم؛  

ول اإلسالمية كتونس وتركيا واجلزائر وابكستان  ولذلك ُصور على عدد كبري من أعالم الد
انتشار   السنوسية، ويُرجح أن  ومصر يف عهد األسرة اخلديوية، وليبيا يف عهد األسرة 
ذلك الرمز بشكل واسع يرجع إىل أنه متثيل بسيط ومفهوم ميكن رؤيته ابلعني اجملردة،  

 1وحياكي شكل القمر، كما هو يف الطبيعة". 
 

 اإلله تألب ريام 

وهو اإلله اخلاص بقبيلة مهدان، كانت عبادته تنتشر يف نطاق إقليم احتاد قبائل مسعي، 
فثمة نقوش عدة تتحدث عن هذا اإلله "أتلب رايم" وأمهيته املقدسة بني تلك القبائل؛ 

فهي تعود إىل اجلذر "رام" وتعين االرتفاع أو العلو،    "رايم""أتلب" تعين الوعل، أما  و  
، وقد ُعبد يف مدن: حاز بىن املعابد يف اجلبال املرتفعة واألماكن العالية وعادة ما كانت ت 

وانعط وشبام الغراس وأكانط وبيش دغيش ورايم وأتوه؛ أما تفسري كلمة "أتلب" فتعين 
عرب  عند  املقدسة  احليواانت  من  الوعول كانت  أن  ومعروف  ذكران،  "الوعل"، كما 

د اإلله "أتلب رايم" يف أكثر من مدينة، اجلنوب. وذكرت النقوش أمساء عدد من معاب
كما ذكرت النقوش آهلة أخرى، يقرتن امسها ابالسم "أتلب رايم" هي اآلهلة "نوشم" مما 

 
 . 63نفسه،  - 1
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كما وصف يف نقش آخر أبنه "املنان". أي اإلله املنان ابخلريات    1يوحي أبهنا قرينته. 
  2على البشر.

 أرحب منذ زمن قدمي، قريبا من وكان لإلله "أتلب" معبد على جبل "رايم/ رمي/" يف 
معبد عثرت ذيبان. وقد كانت منطقة "رايم/ رمي" هي نقطة االنطالق لعبادة "أتلب".  
وتتوزع كلمات عدة مشتقة من اجلذر اللغوي "ري م" الذي يعين: عال وأشرف وارتفع 
  يف أكثر من منطقة من مناطق اليمن، مثل: رايم عمران، ومرمية ورميان ويرمي يف إب، 
ورمية حمافظة معروفة، وترمي يف حضرموت، وغريها.. كما كان لإلله "أتلب" معبد يف  

 3جبل "ذ ع ر ن" و "ع د ف". 
 

 عثتر 

يكاد اإلله "عثرت" منتشرا يف كل املناطق اليمنية تقريبا، إذ ال تزال كثري من األماكن 
اليمن. اليوم يف خمتلف مناطق  ، وعادة ما يضاف إىل صفة 4تسمى هبذا االسم حىت 

بعده "عثرت شرقن" الشارق. وهو "الزهرة" النجمة الشارقة صباحا. ويبدو أن عبادة هذا  
اليمن فحسب؛ إذ   العربية، ومل تقتصر على  اإلله قد توسعت مشاال وشرقا من اجلزيرة 
وعند  "عشرتوت"  العربيني  وعند  ابلعراق،  اببل  حضارة  يف  "عشتار"  االسم  عرف 

 
. وما تجدر إليه اإلشارة هنا هو وجود ثالث مناطق متقاربة  141الفكر الديني عند قدماء اليمنيين، أسمهان سعيد الجرو،    -  1

في عزلة بني أحمد محافظة ريمة، تحمل أسماء هذه اآللهة المقدسة، وقد تحور بعضها عن أصله، وهي: "تولب" كما ينطقها  
عد عن المنطقتين منطقتان أخريتان تحمل أحدهما اسم: "الريم" وأخرى "ِريم". كما توجد العامة، وعلى مقربة منها "النشام" ويبت

قرى ومناطق أخرى قريبة منها تحمل الطابع الحميري القديم، وهي: ذي عمران، ذي عرقش، ذي خالقة، ذي شمس، وأيضا 
أسماؤها اآلن. وربما أن كلمة "ذي عرقش"  الرحمانية "رحمن" "حول" اإلله الحضرمي، وربما وجدت أيضا قرى أخرى ال تحضرنا  

قد تحورت أو تطورت عن اللفظة "ت ر ع ت" التي ترد في بعض النقوش مقرونة باإلله "تألب" وتعني: اسم معبد أقيم لإلله  
تألب. )ت أ ل ب/ ر ي م م/ ب ع ل / ت ر ع ت(. ويوجد في بني ظبيان معبد "ت ر ع ت" لإلله " تألب". كما يوجد معبد 

 .  60بضن" لإلله تألب في ظفار، كما اشار إلى ذلك القحطاني في كتابه: آلهة اليمن القديم، ص: "مر 
آلهة اليمن القديم الرئيسة ورموزها حتى القرن الرابع الميالدي، دراسة آثارية تاريخية "أطروحة دكتوراه" جامعة صنعاء،    -  2

 .  58م، 1997محمد سعد عبده حسن القحطاني، 
 .  69نفسه،  - 3
تعرض االسم للتحوير الصوتي وصار كل اسم يختلف نسبيا عن اآلخر حتى ليخيل للقارئ أن كل اسم من هذه األسماء    -  4

 ال عالقة لها بغيرها من األسماء المشابهة. 
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ني "عشرتيت" ويسمى يف السراينية "أثر" و "عثر" ويف اللغة املهرية "كويكب  الكنعاني
نوير" أي الكوكب املنري. ولعله "النجم الثاقب" الذي ذكره القرآن الكرمي يف سورة الطارق 
)والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب( ويعترب مبثابة االبن للمعبودين  

  1. السابقني الشمس والقمر 
ولإلله "عثرت" أكثر من معبد لدى املعينيني، وقد رمزوا له ابلوعل، وهو احليوان املشرتك 
بينه وبني القمر، إال أنه إىل اإلله الزهرة "عثرت" أقرب منه إىل الشمس. وأيضا الغزال 

 والنعام 
بطن من    :كانت هلمدان يف قرية َخْيوان من أرض اليمن، وخيواناليت    يعوق  وأيضا

ومها من املعبودات اليت    .فكان حلمري آلل ذى الكالع يف أرض محري  :دان. وأما نسرمه
ذكرها القرآن الكرمي يف سورة نوح، وكانت أصناما جلبها إىل اجلزيرة العربية عمرو بن  

 حلي اخلزاعي. 
وإليه أشار القرآن الكرمي يف معرض احلديث عن معبودات قوم نوح عليه السالم،  

)وال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواع وال يعوق ونسرا( وقد اختذت كل   فقال تعاىل:
هذه  القبائل كل  فرتكت  اإلسالم  جاء  حىت  وقدسته  هلا  معينا  إهلا  القبائل  من  قبيلة 
املعبودات واجتهت حنو اإلسالم بصورة مجاعية، كما كانت تدخل سابقا يف األداين قبل 

ة. ويف ذلك دليل على الوعي احلضاري الذي كان  اإلسالم بصورة مجاعية أو شبه مجاعي
 سائدا لدى اليمنيني القدامى.  

م يذكر فيه اسم 458ـ    457ويذكر جواد علي أن عبد كالل وضع نصا اترخييا سنة  
؛ بل لقد 2"الرمحن" مشريا إىل ظهور فكرة التوحيد على لسان ملوك اليمن وزعمائها. 

وص الصفوية والثمودية واللحيانية، إال أن هذا أشار إىل أن مثة كتاابت مؤرخة يف النص
 3التاريخ مبهم وغري مكتمل.

 
 . وقد ترجمه اإلغريق إلى "فينوس" وتعني كوكب الزهرة، رمز الحب والخصب. 75انظر الفن المعماري، سابق،  - 1
 . 50/1المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، سابق،  - 2
 .. 52/1نفسه،  - 3
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هذه حملة خمتصرة عن اليمن يف مرحلة الدايانت ما قبل السماوية، "اليهودية ـ املسيحية 
ـ اإلسالم" مثلت جتربة روحية وحضارية لليمنيني؛ ابتدأت مبرحلتها البدائية، مث تطورت  

الكوكبية، يف طريقها إىل االرتباط ابلدايانت السماوية املنزلة من عند هللا. ومل  إىل املرحلة  
يقتصر بناء املعابد على املدن الرئيسية فقط؛ بل تعداها إىل املدن الصغرية، وانلت من  
االهتمام والعناية ما مل تنله حىت بيواتت املكارب وامللوك أنفسهم، فأبدعوا يف تصاميمها  

ا يف زخرفتها وجتهيزها والعناية هبا، ليس ذلك فحسب؛ بل لقد شرعوا هلا وبنائها، وغالو 
من القوانني والتشريعات اليت تضمن محايتها وتبجيلها ما مل حيظ به امللوك أنفسهم، وهو  
ثقافة  اليمين قدميا، وأتثريها على  الوجدان  الدينية يف  الظاهرة  تغلغل  دليل على مدى 

تلك   شكلت  وقد  وسلوكهم.  السلم الناس  على  وحافظت  الوائم  من  حالة  املعابد 
االجتماعي، ابعتبارها املرجعية العليا املقدسة اليت يصعب جتاوزها من قبل أحد مهما  
كان؛ السيما والطقوس الدينية ـ مبا هلا من رهبة وإجالل ـ ترافق اإلنسان منذ مولده إىل  

املعابد الدينية اليمنية قدميا   مماته، يف أفراحه وأتراحه، وال يكاد ينفك عنها. ومن أشهر
 الذي يُعترب املعبد القومي العام للشعب السبئي كامال. ويسمى: حَمْرم بلقيس.   1معبد أوام 

 
 
 
 
 
 

 
 يقابله في مملكة حضرموت "ذي أليم" وتعني مكان االجتماع.  - 1
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حني نتأمل يف طبيعة الطقوس والشعائر الدينية لدى اليمنيني القدامى من قبل تنزل 
األداين السماوية ومعرفتهم هبا، جند أهنا قد مثلت الصيغة األولية للطقوس والشعائر اليت 
جاءت يف الشرائع السماوية اإلبراهيمية، على تفاوت بينها، وهي تعكس فيما تعكس 

الدينية يف وجداهنم كما أشران آنفا. وقبل أن  الروح احلضارية هلم ومد ى تغلغل الروح 
نتطرق إىل تفاصيل تلك الشعائر الدينية لدى اليمنيني القدماء، نتكلم أوال عن املعابد 

 الدينية من حيث هندستها وتقديسها واالعتناء هبا.  

 المعابد

لدينية؛ حيث املعابد: مجع معبد، وهو املكان املخصص ملمارسة الطقوس/ الشعائر ا
 اكتسب قدسيته منها، وانل الكثري من االهتمام مكاان وتصميما وعناية. 

اليمين قدميا النقوش  -  وقد أُطلق على املعبد  االسم حرم أو حمرم   -  كما جاء يف 
الذي هو مبعىن املقدس. وقد ورث العرب مجيعا يف جزيرهتم فيما بعد هذا االسم من  

عصور املتأخرة والالحقة ويف كنف اإلسالم ابلذات وصفا  قدماء اليمنيني، حىت غدا يف ال
أربعة  وعلى  املقدسة،  اإلسالمية  الرحاب  على  ويُطلق  املشهورة،  العبادة  أماكن  ُيالزم 
أشهر بعينها من السنة اهلجرية، وهي حمرم ورجب وذو القعدة وذو احلجة. فهذا التنزيل 

و مل منكن هلم حرما آمنا جُيىب إليه احلكيم يطلق على مكة املكرمة وما حوهلا "حرما" )أ 
مثرات كل شيء(. كما وصف الكعبة املشرفة ابلبيت احلرام، والبيت احملرم )عند بيتك  
احملرم( واترة يصفها مع احلرم املكي عموما ابملسجد احلرام )فول وجهك شطر املسجد  

   1احلرام(. 
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مكانه خارج سور املدينة   وألمهية املعبد وقدسته فقد كانت العناية به من حيث اختيار
أو القرية يف مكان نظيف ومرتفع، وله سور حييط به، جتلب إليه اهلدااي والعطااي، ويتم  
بناؤه بصورة فريدة عن بناء البيوت واملساكن، حىت أصبح أشد تركيبا وأمجل تشييدا وأوفر  

املخ الدينية  الطقوس والشعائر  ملتطلبات  البناء  استجابت هندسة  إذ  مجاال، كما  تلفة؛ 
راحوا يقيمون األعمدة الفخمة حىت صار املعبد يف تصميمه البنائي وشكله اهلندسي 

 1مربعا أو مستطيال، وإذا به يغدو يف هيئته الفنية شكال معماراي آخر يف هناية املطاف.
وترتبط ابملعبد ملحقات عدة، بعضها جزء رئيسي منه مثل قدس األقداس "احملراب"  

 ، على النحو التايل: وبعضه ملحق اثنوي
ــ خمنت، وهو املوضع الذي كان مُيارس فيه نوٌع من الطقوس الدينية األساسية يف 1

 املعبد. 
املعبد، ولعله كان موضعا واسعا  2 ــ صرح/ صرحت، وهو جزء مهم وأساسي من 

مهيبا، يتصدر املعبد من الداخل، جيتمع فيه الناس لتأدية الشعائر الدينية بصورة مجاعية 
 ومهيبة.

 ــ بيت، ويعين معبدا خاصا بكهنة املعبد، أو مستوطنة الكهنة يف املعبد.  3
 ــ مسأل، وهو املكان الذي يتلقى فيه املؤمن الوحي من اآلهلة يف املعبد.  4
ــ حمراب، وهو أقداس أقسام املعبد األخرى على اإلطالق، وأخصها بعبادة اإلله 5

 قداس". فيه، ولذلك كان يُطلق عليه "قدس األ
 ــ مذبح، وهو املوضع املخصص يف املعبد لذبح األضاحي اليت توهُب قرابني لإلله.  6
ــ مطهر، هي بركة ذات ماء نقي، دائما ما كان بناؤها يُطلى ابلنحاس؛ أما موقعها  7

فغالبا ما كان يقع وسط املعبد، وكان املتعبدون يلجأون إليها ملمارسة الطهارة القدسية 
فيها، وإزالة ما يعلق هبم من أدران وأوساخ، ليتمكنوا بعد ذلك من أداء شعائرهم الدينية، 
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وقد توارث اليمنيون طريقة    1رة املثلى، ولذلك أطلقوا عليها "املطهر". وهم على الطها
الريف   مناطق  من  اليوم يف كثري  إىل  احلقبة  تلك  من  ابملساجد  امللحقة  الربك  تصميم 

 اليمين. 
ة املعبد مل تكن عندهم لتكمن فحسب يف كونه مكاان مقدسا وال غرو يف أن أمهيّ 

الدينية املختلفة، وإمنا كانت املعابد تقوم بوظيفة املراكز للعبادة وممارسة الطقوس والشعائر  
األراضي،  فيها ابلسجالت اخلاصة ابلعقارات ومساحات  إذ كانوا حيتفظون  اإلدارية؛ 
وبسندات حتصيل ضريبة العشر املقدس، وبنسخ من املراسيم والعقود العامة واخلاصة اليت  

 2نراها منحوتة التدوين على جدران املعابد.
 

 حرمة المعابد

إتيان ما خيل هبيبتها  للمعابد حرمتها املقدسة اليت ال جيوز ألحد جتاوزها أو  كان 
وإجالهلا، ابعتبارها بيت اإلله، ومن ارتكب ما ال يليق فثمة عقوابت تطبق عليه فورا.  
ومن ذلك حترمي أخذ شيء من أموال املعبد كالطيب أو البخور أو مال الوقف املخصص  

لفظة السرقة يف النصوص التشريعية بلفظ "يغل" وهي لفظة قرآنية وردت    له وقد وردت
 وهذه هي النصوص اليت تقرر عقوبة املخالفات من أي شخص كان: 3يف ذات املعىن.

ــ من زار معبدا حامال سالحا يدفع غرامة مالية يدفع مخس قطع نقدية من نوع "حي  
 4أليم".

 
منية القديمة، منال سعد سالم محمد، رسالة ماجستير،  انظر: أثر الحضارة اليمنية في تطور القيم الجمالية في المعابد الي   -  1

 .  327، وانظر أيضا: الديانة عند قدماء اليمنيين، أسمهان الجرو، 51م، 2001جامعة عدن،  
 .  161نفسه،  - 2
ٰى ُكلُّ َنْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم اَل وردت في سورة آل عمران في قوله تعالى: )َوَمن َيْغُلْل َيْأِت ِبَما َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ۚ ُثمَّ ُتَوفَّ   -  3

 . 161ُيْظَلُموَن.  
وحدة نقدية متعامل بها آنذاك. ويالحظ أن نجاسة الدم ال تقتصر على المرأة في دم حيضها أو نفاسها فحسب؛ بل أي دم   -  4

 يسيل، كما هو الشأن في تعاليم الدين اإلسالمي.  
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ابلدماء يدفع غرامة مالية قدرها عشر قطع ــ من زار معبدا حامال سالحا ملطخا  
 نقدية من نوع "حي أليم".

ــ من زار معبدا ومالبسه ملطخة ابلدماء يدفع غرامة مالية قدرها عشر قطع من نوع 
 "حي أليم". 

ــ من ارتكب جهالة يف وسط املعبد يُطرح أرضا وجيلد، ويدفع غرامة قدرها عشرين 
 قطعة نقدية بلطية. 

ادر من اإلله بتقدمي نذر عند زايرة املعبد، وإال فإن الكاهن سوف يؤخر ــ أمر ديين ص
 حضوره.  

 ــ حترمي ممارسة العالقات اجلنسية يف األماكن املقدسة. 
 ــ منع دخول من كان جنسا لدخول املعبد.  

 ــ منع احليواانت واجلمال من جتاوز أو عبور خمازن املعبد.
والضأن إىل حصن "ذي خمرم" إال يف يوم الضأن  ــ ال حيق شرعا دخول إانث املاشية  

 1الذي أييت مرة كل عام.
فالنقش  اآلهلة؛  بيوت  يف  الفوضى  وإاثرة  الشغب  املعبد  مراتدي  على  حُيرم  كما 

CIH548   يتحدث عن عقوبة من يثري الشغب يف احلرم. ومن يعمل ذلك يقدم ثورا قرابان
فقراء واملساكني واأليتام يف اإلسالم عقب  وينفق املأكوالت. وهذا يذكران بلزوم إطعام ال

 2إمهال فرض من فروض العبادة.

 

 

 
 . ولعل يوم الضأن هنا يوم النحر المعروف في شعائر الحج اإلسالمي. 166الفن المعماري،   - 1
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 الصالة

ذكر موسكايت أن لعرب اجلنوب صلواهتم الدينية اليت مل حيدد هيأهتا، وإمنا أشار إىل  
واسعا. أن هناك صالة ال ترتبط بوظائف دينية أو أوقات حمددة كانت منتشرة انتشارا  

وكان الغرض منها قبل كل شيء استجداء محاية اآلهلة حىت يتحقق اخلصب لألرض 
يستدعي  الطهارة  مبدأ  انتهاك  وكان  واملرض.  الفقر  من  واخلالص  للتجارة  والرواج 

 1االعرتاف علنا به، وكانت الطهارة ركنا هاما من أركان الطقوس.
لدى اليمنيني القدماء، وهي   وقد أشارت نصوص املسند إىل نوع معني من الصالة 

صالة االستسقاء اليت مارسها عرب اجلنوب قدميا، للتقرب من اآلهلة، من أجل نزول  
لآلهلة،   اهلدااي  فيقدمون  السكان،  يهدد حياة  املنطقة جبفاف  ُتصاب  عندما  األمطار 
اجلماعية.  واألانشيد  األدعية  السكان  ويردد  لذحبها،  العراء  إىل  ابألضاحي  وخيرجون 

هناك نقش، عبارة عن دعاء عثر عليه بوادي قانية "حمافظة البيضاء" وهو موطن قبيلة و 
عليهما  نقش  شوهدت صخراتن،  املوقع  ذلك  يف  خوالن"  ردمان  "أقيال  معاهر  آل 
الوعل، وصور شخص  املسند ورسوم حيوانية وآدمية كصور  كتاابت وخمربشات خبط 

طر يوجد حرفان مكرران "احلاء والكاف"،  حيمل رحما، والالفت للنظر أنه يف خامتة كل س
سطرا، والقصيدة يف مضموهنا عبارة   27وبعد فك رموزها وجد أهنا قصيدة مكونة من  

عن نشيد يتقرب فيه املواطنون إىل آهلة الشمس، آهلة املطر لديهم، كما حيتوي النص  
 2على االبتهال واالستسقاء، وكأنه أنشودة للمطر. 

 
 . 196الحضارات السامية القديمة، موسكاتي،  - 1
 .64أثر الحضارة اليمنية في تطور القيم الجمالية في المعابد اليمنية القديمة،  - 2
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الصالة، وتوارثها اليمنيون إىل اليوم، كما توارثها كل املسلمني؛ وقد أقر اإلسالم هذه   
والتوسل هلل األدعية  ببعض  االستسقاء مصحوبة  يؤدون صالة   -  عز وجل  -  حيث 

 ابلسقيا والغيث. 
إىل صورة من صور التعبد الديين، ممثال يف صالة االستسقاء،      Ja 653ويشري النقش  
 وهو كما يلي:  

 ك هـ ل ن/ ه ق ن ي و "إ ل م ق هـ".  / ــ ش ع ب ن/ س ب أ 1
 ــ أ ث هـ و ن ب ع ل أ و م/ ص ل م ن هـ ن/ ذ ذ "ب ن". 2

أتباع قبيلة سبأ كهالن قدموا لإلله "إملقه" ثهوان بعل أوام متثالني من الربونز. وذلك 
شكرا مبا منحهم يف طلب وتوكل طلبوه من سيدهم إملقه بعل أوام، قبل سقوط أمطار  

الثالثة، وتفاءلوا منسنة ودد إل   ليمنحهم سقيا وفريا ملأرب وأوديتها املقه،    بن حزفر 
ومراعيها بيوم الرابع من شهر ذو مليت من هذا العام، ويف اليوم الذي طلبوا من إملقه  

 1فمنحهم مطرا وسقاية الذي أرضى أتباعه، حىت العشر األواخر من شهر ذو مليت..
 

 الحج 

الدينية املقدسة لدى اليمنيني القدامى اليت تتم يف وقت حمدد  احلج إحدى الشعائر  
من السنة وأماكن حمددة أيضا، ال جيوز خمالفتهما، كما ال جيوز خمالفة أي شعرية من 
شعائر احلج، ومن خالف فإنه يُعاقب بعقاب وفقا ملا ارتكب من املخالفة أو اجلرم.  

 2. وجاء ذكر احلج يف نصوص املسند، بصيغة: "ح ج ت"

 
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في عهد الملك شمر يهرعش، خلدون هزاع عبده نعمان، إصدارات وزارة الثقافة   ــ1

 .  166والسياحة، صنعاء، د. ط، 
 . 66م،  1982انظر المعجم السبئي، بيستون، أ. ف، وآخرون، منشورات جامعة صنعاء، ودار نشر بيترز، لبنان، بيروت،  ــ  2
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  وهناك شهر من شهور التقومي السبئي امسه "ذو حجنت" هو الشهر الذي يتم فيه 
مقه "إل  للمعبود  األرجح  على  وعند احلج  للسبئيني،  ابلنسبة  أوام  معبد  يف  مبارب   "

، وأشار اهلمداين إىل احلج الذي يقام سنواي لإلله "اتلب 1القتبانيني فإله احلج "آنباي"
من مهدان. وذكر نٌص مسندي "إرايين" احلج يف حضرموت   رايم" يف رأس جبل "أتوه"

هناية القرن الثالث، أو بداية القرن الرابع امليالدي يف عهد امللك احلمريي مشر يهرعش،  
ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ومينت؛ حيث يشري النقش إىل احلج الذي كان يُقام  

يهرعش، مشر  امللك  أن  إىل  يشري  وهو  شبوة.  يف  سني  ريدان    لإلله  وذو  سبأ  ملك 
وحضرموت ومينت قد أوفد "مقتواي" للذهاب إىل مدينة شبوة، وتقدمي القرابني إىل اإلله  
الرابع  القرن  "أليم". ومع هناية  معبده  يُقام يف  الذي كان كان  احلج  "سني" يف موسم 

 كانت النقوش اليت عثر عليها يف  -  واليت هي فرتة دخول الداينة التوحيدية   -  امليالدي
مدينة شبوة تشري إىل إقامة احلج على شرف اإلله الرمحن، ويوضح ذلك انتهاء عبادة 

 2اإلله "سني" يف مدينة شبوة مع هناية القرن الرابع امليالدي.
وإىل هذه اآلهلة مجيعا تُقدم القرابنُي يف أايم حمدودة من الّسنة، وفقا لألوامر املقدسة،   

، وكان يقدمها ضيوف احلج "ضيوف رمحان" ونفقاهتا 3وفيها يتم الذبح وتقدمي الوالئم 
من العشر الذي يقدمونه من التجارة، وخاصة من جتارة البخور اليت كانت قافلتها متر  
قريبا من املعبد، وال تعرب إال بعد أن تدفع العشر له. كما يقيم امللوك املكاربة أيضا الوالئم 

 بعد جيل، وتُعترب الوالئم أو املآدب الدينية على نفقاهتم، وحتت إشرافهم، ويتوارثوهنا جيال
؛ حيث يعتربوهنا إىل  4اليت يتم إقامتها من أهم شعائر طقس احلج يف داينة اليمن القدمي 

 
ظة "آنباي" تستخدم اليوم في تهامة في إطار الرد على خبر مدهش أو مستغرب، وربما كانت بمثابة: يا إلهي.! التي  لف  -  1

 يرددها الغربيون في ذات الداللة.  
انظر: اإلله سين في ديانة حضرموت القديمة، دراسة من خالل النقوش واآلثار، جمال محمد ناصر عوض الحسني، رسالة    ــ  2

 . 136م، 2006امعة عدن، ماجستير، ج 
 اشتق المعبد اسمه "أليم/ ألم" من الوليمة التي اشتهر بها.  - 3
م، جمال محمد ناصر عوض الحسني، أطروحة دكتوراه، جامعة طنطا، 170  -ق. م،  700انظر: اإلله عم وآلهة قتبان    ــ  4

 .  325م، 2012
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جانب كوهنا شعرية دينية، فهي أيضا تظاهرة سياسية تشري إىل احتاد مجيع القبائل حتت  
 امللك الواحد.  

اليت جيب على  املقدسة  الدينية  ابلتعاليم  قائمة  الدين  املعبد ورجال  أعد كهنة  وقد 
تلزمه   شعرية  أي  خالف  ومن  منها،  أي  خمالفة  وعدم  احلج،  أثناء  هبا  االلتزام  اجلميع 

 وهذه التعاليم:   الكفارة.
 ـ وجوب الطهارة البدنية وطهارة امللبس عند دخول املعبد1
 ـ حترمي املعاشرة اجلنسية غري املشروعة2
 ـ حترمي اجلماع يف زمن احليض والنفاس 3
 ـ وجوب االغتسال بعد احلدث األكرب4
 ـ جناسة الثياب اليت ُدنست ابملين5
 ـ حترمي اجلماع يف أايم احلج6
 الطهارة عند مالمسة املياه املقدسة املخصصة للمعبوداتـ وجوب 7
 ـ وجوب الطهارة عند مالمسة املياه املقدسة املخصصة للمعبودات8
 ـ وجوب الطهارة عند جتاوز أو عبور حرم املعبود 9

 ـ وجوب طهارة امللبس 10
 ـ ال جيوز خمالفة أوامر املعبود11
 1والثوم عند دخول املعبد.ـ ال جيوز أكل ما يصدر رائحة كريهة كالبصل 12
 ـ ال جيوز النزاع داخل املعبد، ألنه يتسبب يف غضب املعبود13
 2ـ ال حيق للكاهن رفض طلب إنسان للوساطة بينه وبني املعبود14
 
 

 
 ال يقربن مسجدنا.." ورد في الحديث النبوي الشريف: "من أكل ثوما أو بصال ف - 1
انظر: التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير، د. نورة بنت عبدهللا بن علي النعيم، مكتبة    -  2

 فما بعدها.   178م،  2000الملك فهد الوطنية، الرياض، 
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 التوبة واالعتراف بالذنب 

كثرية هي النقوش اليت أشارت إىل مسألة اخلطيئة والذنب يف حياة الناس، وكيفية 
التخلص من عقدة الشعور ابلذنب يف املعبد، وذلك ابالعرتاف العلين لإلله، وتقدمي  

 القرابني والكفارات. 
وكانت خطااي اجلانب األخالقي هي األبرز يف هذه االعرتافات اليت سجلتها نصوص 

للرجال أم للنساء، مصحوبة مببالغ من املال للمعبد وللكهنة، للتربي من    املسند، سواء
الذكر واألنثى من طريق غري   يليق بني  ما ال  الغفران. كارتكاب  اخلطيئة وطلب  هذه 
شرعي، أو الدخول إىل املعبد على غري طهارة، أو إسالة الدم أو إحداث أي شغب  

 داخل املعبد أو يف حرمه. 
 

 النذور  

نذور  خاصة  قدميا،  اليمنيون  مارسها  اليت  التعبدية  الشعائر  أكثر  من  النذور  تعترب 
املعابد؛ حيث مت تعيني اجلباايت والنذور والوقف هلا من أمثن وأغلى ما ميتلكه الناس؛ 
ألمهيتها الروحية واليت بدورها تقوم إبعادة هذه األموال يف بناء املشاريع العامة اليت تعود 

على   األراضي ابلنفع  من  سواء  بنذرايت كبرية،  يتمتع  معبد  وكان كل  أمجع.  الناس 
العينية اليت يهديها الناس هلا، إىل حد   اخلصبة، أو من عشور التجارة، أو من اهلدااي 
إهداء املعابد النفس والولد؛ معتقدين أن هذه اإلهداءات واألوقاف تصرف عنهم رزااي 

كة يف املال واألنفس، أو تكسبهم النصر يف الزمن وصروف الدهر، وأيضا متنحهم الرب 
نازالت احلربية. وقد بينت نصوص املسند كثريا من هذه العينات اليت يهديها الناس  

ُ
امل
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وأشجار   والولد،  والنفس،  والذهب،  واللبان،  والبخور  للمعابد، كاحلبوب،  وينذروهنا 
 1البلح، والتماثيل، وتدون هذه اهلدااي على ألواح خاصة يف املعبد 

ويقدم الناذرون العشر من عائداهتم، سواء من احملاصيل أو من التجارة للمعبد، كما 
وردت اإلشارة إىل ذلك يف نقوش معبد بلقيس، وتعود إىل عهد امللك نشا كرب يهنعم 

 2يهرجب، وتعود إىل القرن الرابع قبل امليالد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، فما بعدها.  139انظر: اإلله سين في ديانة حضرموت القديمة، دراسة من خالل النقوش واآلثار، سابق،  - 1
 .  78م، 1994آلهة سبأ كما ترد في نقوش معبد بلقيس، إبراهيم صالح عامر صدقة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،  - 2
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 المكرب 

د كل القبائل يف احتاد واحد  تحمن "كرب" اليت تعين احلشد والتجمع، وهو ماملكرب  
يكون على رئيسها. واستخدم هذا اللقب يف سبأ وقتبان وحضرموت. وعادة ما جيمع 
بني السلطتني الدينية واملدنية معا؛ لكنها ليست سلطة مبعىن الكهنوت الذي ساد يف 

عبار  فقد كان  و"ابلتايل  الغربية،  احلاكم إلعطاء الكنيسة  استخدمه  لقب شريف  عن  ة 
الشرعية حلكمه، وكذلك حىت ميكن قبوله كحاكم الحتاد القبائل من قبل الناس املنخرطني 
يف ذلك االحتاد، ومن ذلك نالحظ أن املعىن ارتبط ابجلانب املدين السياسي أكثر من 

 1اجلانب الديين". 
وحياول البعض إجياد تفسري للفظ "مكرب" من لفظه اللغوي املقارب، "مقرب" أي 
املشرف على القرابني، أو الوسيط املقرب بني الشعب ومعبوداته، وهو رأي قد يكون 
فيه من الصحة ما فيه، لكنه ال ينطبق أبي حال من األحوال على كل املكارب، ورمبا  

أما  فقط،  األولني  املكارب  على  فقد   انطبق  التشريعات  وتطورت  اجملتمع  تطور  حني 
 انصرف اللفظ عن املدلول الديين إىل املدلول املدين اخلالص.  

ويذكر "ريكمانز" أن لفظة "كرب" تعين املوحد. ويف املعجم السبئي جاءت لفظة  
بـ   املوسوم  النقش  فعال يف  "واجب"      RES  3960كرب  بـ  وتقيد  والتزم،  نفذ  مبعىن 

وكذلك توجيهات أو أوامر، وأييت اسم مكرب لقبا لرئيس حلف قبلي يف الفرتة املتقدمة،  
مبعىن معبدا      151CIH+    152/2ويف عهد التوحيد امسا، كما يف النقشني املوسومني بـ  

ا نصوص توضح  وبيعة ودارا وندوة.. أما عن كيفية ظهور حكم املكاربة فال توجد لدين

 
 .  101الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم،  - 1
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ذلك، كل ما نعرفه أن كرب إل وتر وهو ابن كرب إل علي كان مكراب يف سبأ. وقد 
جاء نعته مبكرب يف النصوص املتقدمة واملدونة يف أول عهده؛ أما يف النصوص املتأخرة  
من أايمه، فقد نعت نفسه فيها بلقب ملك، واستنطق من ذلك أنه شرع يف احلكم  

بذا اللقب القدمي، والسبب قد يكون استصغار لقب مكرب،  مكراب، مث ختمه ملكا، ان
   1وتفضيله لقب ملك عليه.

 الكبير 

لفظة ترد يف النصوص، من أصل " ك ب ر" وهي وظيفة اتلية من حيث األمهية 
لوظيفة املكرب، إال أهنا تبدو دينية أكرب منها سياسية. فهو املشرف على أموال املعبد 

أس الطقوس الدينية يف املعبد، وكان يتم اختياره ابلرتشيح وجامع أعشارها، وهو من يرت 
من قبل العامة من الناس ملدة سبع سنوات فقط، يغادر املعبد بعدها هنائيا، ليليه "كبري" 

 2آخر يقوم بنفس الوظيفة.. 

 الرشو 

موظف ديين دون مرتبة "الكبري" السابقة، وعادة ما يقوم ابستقبال النذور والقرابني، 
   3وحي اإلله، واإلشراف على أموال املعبد.وتفسري 

 القين 

أو الناظر اإلداري لإلله    وهي وظيفة مدنية، أشبه ما تكون ابملدير التنفيذي للمعبد،
 4". "إل مقه

 

 
 . 54  متوفر على النت. ص:  P D Fالثالوث اإللهي في األساطير اليمنية القديمة، دكتور جواد مطر الموسوي،  - 1
 . 103نفسه،  - 2
 . 105نفسه،  - 3
 . 107نفسه،  - 4



71 
 

 

 الشوع 

على األرجح هي "السادن" أو "القيم" مأخوذة من اجلذر "شوع" وقد اقرتن ذكر  
 1عانيه أيضا املرافق. مالشو ابلرشو يف كثري من النقوش، ومن  

 الكاهنة

اليمين  اجملتمع  يف  واالجتماعي  الديين  احلضور  من  معقول  قدر  على  املرأة  كانت 
جلانب الديين، وهذا يدل على نضج القدمي، مشاركة للرجل يف كثري من األعمال، ومنها ا

 اجملتمع ورقيه احلضاري الذي يكرم املرأة ويتعامل معها بندية.  
وقد اشتغلت ابملعابد، كما اشتغلت ابلتجارة والسياسة، ومن ضمن الوظائف اليت  
اشتغلْتها يف املعابد هي وظيفة الكهانة، وخدمة املعبد واالنقطاع لذلك. وقد لعبت املرأة  

فة أكثر يف املعابد املصرية القدمية، وختصصت بعضهن يف عزف املوسيقى يف هذه الوظي
وهناك أيضا سدنة وخدم آخرون للمعابد كمتطوعني يف خمتلف األعمال اليت   2املعبد.

 يكلفهم هبا الكبري أو القني أو الرشو.. 
 
 
 
 
 

 
. ولعل كلمة "شوعة" التي تنتشر كثيرا في المجتمع اليمني بمعنى: شنيع، أو كريه أخذت من هذا األصل،  109نفسه،    -  1

 كون خدم المعابد وسدنته "الشوع" لم يكونوا يهتمون بهيئاتهم أو بلباسهم.. 
 . 110نفسه،  -2
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 الديانة التوحيدية السماوية "التوحيد اليماني" 

ينتسب اليمانيون إىل قحطان بن هود عليه السالم بن عابر بن شاحل بن أرفخشذ 
بن سام بن نوح. وهو وارث العرب العاربة من قوم عاد الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية  

 يف صحراء حضرموت.  
وقبل أن نتكلم عن وحدانية قحطان بن نيب هللا هود عليه السالم، نود اإلشارة أوال 

القرآن  إىل أن دعوة   به، وله سورة يف  التوحيد ابهلل عزو وجل واإلميان  أبيه هي دعوة 
 الكرمي مسيت ابمسه، وفيها فلسفة دعوته اإلهلية اليت دعا هبا قومه: 

ْن إَِلٍه َغرْيُُه ِإْن أَنُتْم ِإالَّ ُمفْ ) .  رَتُونَ َوِإىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل اَي قـَْوِم اْعُبُدواْ اَّللََّ َما َلُكم مِّ
تـَْعِقُلونَ  أََفالَ  َفَطَرين  الَِّذي  َعَلى  ِإالَّ  َأْجرَِي  ِإْن  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسأَُلُكْم  ال  قـَْوِم  قـَْوِم .  اَي  َواَي 

ْدرَارًا َويَزِدُْكْم قـُوًَّة ِإىَل قـُوَّتِ  ُكْم َوالَ تـَتَـَولَّْوا  اْستَـْغِفُرواْ َربَُّكْم مُثَّ تُوبُواْ إِلَْيِه يـُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّ
تَـَنا بِبَـيَِّنٍة َوَما حَنُْن بَِتارِِكي آهِلَِتَنا َعن قـَْوِلَك َوَما حَنُْن َلَك مبُْؤِمِننيَ .  جُمْرِِمنيَ  . قَالُواْ اَي ُهوُد َما ِجئـْ

َّا ُتْشرُِكونَ ِإن نَـُّقوُل ِإالَّ اْعرَتَاَك بـَْعُض آهِلَِتَنا ِبُسوٍء قَاَل ِإيّنِ ُأْشِهُد اَّللَِّ   . َواْشَهُدواْ َأيّنِ بَرِيٌء ممِّ
يًعا مُثَّ الَ تُنِظُرونِ  ِإيّنِ تـَوَكَّْلُت َعَلى اَّللَِّ َريبِّ َوَربُِّكم مَّا ِمن َدابٍَّة ِإالَّ  .  ِمن ُدونِِه َفِكيُدوين مجَِ

لَّْوا فـََقْد أَبـَْلْغُتُكم مَّا أُْرِسْلُت ِبِه  فَِإن تـَوَ .  ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ َريبِّ َعَلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ 
ًئا ِإنَّ َريبِّ َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ  َوَلمَّا .  إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف َريبِّ قـَْوًما َغرْيَُكْم َوالَ َتُضرُّونَُه َشيـْ

َنا ُهوًدا َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه ِبَرمْحٍَة مِّ  ْن َعَذاٍب َغِليظٍ َجاَء أَْمُراَن جَنَّيـْ َناُهم مِّ : 50.( هود:  نَّا َوجَنَّيـْ
58 . 

 كما خياطبهم أيضا: 
 َوِإىَلَٰ َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل اَي قـَْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن إِلٍََٰه َغرْيُُه أََفاَل تـَتـَُّقوَن* قَالَ )

نَـرَاَك يف َسَفاَهٍة َوِإانَّ لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي* قَاَل اَي قـَْوِم اْلَمأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه ِإانَّ لَ 
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لَْيَس يب َسَفاَهٌة َولََِٰكينِّ َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي* أُبـَلُِّغُكْم رَِسااَلِت َريبِّ َوَأاَن َلُكْم اَنِصٌح  
ُتْم َأن َجاءَُكْم ِذْكٌر مِّن رَّ  نُكْم لِيُنِذرَُكْم *َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم أَِمنٌي* أََوَعِجبـْ بُِّكْم َعَلىَٰ َرُجٍل مِّ

(  ُخَلَفاَء ِمن بـَْعِد قـَْوِم نُوٍح َوزَادَُكْم يف اخْلَْلِق َبْسَطًة * فَاذُْكُروا آاَلَء اَّللَِّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 
 . 69: 65األعراف: 

َمُزوٌر إىل اليوم يف حضرموت. وهو رابع مشهود    -  عليه السالم  -  وقرب نيب هللا هود
 األنبياء بعد آدم أيب اإلنسانية، فإدريس، فنوح، مث هود. 

َوِإىَل مَثُوَد َأَخاُهْم َصاحِلًا )  -  عليه السالم  -  كذلك أيضا كانت دعوة نيب هللا صاحل
أَنشَ  ُهَو  َغرْيُُه  إَِلٍه  ْن  مِّ َلُكم  َما  اَّللََّ  اْعُبُدواْ  قـَْوِم  اَي  ِفيَها  قَاَل  َواْستَـْعَمرَُكْم  اأَلْرِض  َن  َأُكم مِّ

يبٌ   . 61(. هود:  فَاْستَـْغِفُروُه مُثَّ تُوبُواْ إِلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِّ
أن   التارخيية  املصادر  تذكر  التوحيد ذاهتا، حيث  عنه دعوة  ابنه قحطان  وقد ورث 

اٍد دون غريهم حني عتوا قحطان بن هود وصى بنيه قائال: "إنكم مل جتهلوا ما نزل بع
على رهبم واختذوا آهلة يعبدوهنا من دونه، وعصوا أمر نبيهم هود، وهو أبوكم الذي علمكم 
اهلدى، وعرفكم سواء السبيل، وما بكم من نعمة فمن هللا، وأوصيكم بذي الرحم خريا،  

بينكم، وأخوكم يعرب أميين عليكم وخليف فيما  القطيعة  فإنه داعية  يت وإايكم واحلسد 
 1بينكم، فامسعوا له وأطيعوا، واحفظوا وصييت واعملوا هبا، واثبتوا عليها تُرشدوا".

 
وتؤكد نصوص املسند أن اليمنيني كانوا موحدين "ذي مسوي" و "اإلله رمحن" من  

اليمن،   إىل  واملسيحية  اليهودية  تصل  أن  ابملعافر قبل  "السوأ"  منطقة  يف  معبد  وله 
تدوا للتوحيد من تلقاء أنفسهم، بعد أن مروا ابلداينة الوثنية ويبدو أهنم اهجرية".  "احلُ 

البدائية، فالداينة الكوكبية اليت تُعترب املرحلة الثانية من مراحل التدين اليت مر هبا اإلنسان  
 

لقديمة العين الحاسدة التي رمزت لها ب: "ش ص . تذكر النقوش اليمنية ا6تاريخ العرب قبل اإلسالم، األصمعي، سابق،    -  1
الحياة   انظر:  ليجنبهم شرور كل عدو وحاسد.  الناس اإلله  إلى دعاء  النقوش  ي"، وتعني حمل الضعينة على أحد، وتشير 

جستير،  السياسية والدينية في اليمن القديم والحجاز، من القرن الرابع حتى السادس الميالديين، علي صالح الكهالي، رسالة ما
 .  81م، 2002جامعة عدن،  
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وقد تطور عقله وإدراكه أكثر، وصوال إىل التوحيد وتعظيم "إله السماء" الواحد األحد،  
نسان، وقد قطع أشواطا من الشك، كما هو الشأن مع نيب كمرحلة أخرية توصل هلا اإل

هللا إبراهيم عليه السالم الذي ألّه القمر أوال فالشمس، وأخريا آمن ابهلل عز وجل إهلا  
 واحدا ال شريك له.  

اليت تعين "صاحب  فيها اسم اإلله "ذي مسوي"  وقد وردت نصوص مسندية ورد 
وهنيه. والواقع أن االسم "ذي مسوي" كان قد   السماء" أو "ذو السماء" املتفرد يف أمره 

عرفه اليمنيون القدماء واستعملوه مبا يدل عليه من معىن "الوحدانية" يف فرتة متقدمة هي  
أبعد زماان يف قدمها من زمان ظهور الدايانت السماوية التوحيدية، وهذا يؤيده إثباات ما  

 ذلك:  توافر لدينا واطلعنا عليه من النصوص النقشية، ومن 
ــ ما عثر عليه يف منطقة مهدان من نقوش، تروي نصوصها أن أصحاهبا إمنا راحوا  1

النصوص قد تزامن مع  يتقربون إىل اإلله "ذي مسوي"، وكان تدوين هذه  من خالهلا 
تدوين نصوص نذرية أخرى، ُوهبت لإلله "أتلب رايم" اخلاص هبمدان، وذلك يف فرتة  

بعد، أو انتشرت يف األصقاع املرتامية األخرى، أو أن  مل تكن عقيدة التوحيد قد ظهرت  
 مل تكن قد ُعرفت يف اآلفاق البعيدة.  - على األقل - مالمح فكرهتا

ــ ذلك النقش املدون على لوحة برونزية صغرية، عثر عليها يف موضع "هجر بن 2
 محيد" الواقع نطاق دولة قتبان، ومن دراسة وحتليل هذه اللوحة من نص نقشي اتضح

الدايانت   تظهر  أن  قبل  أي  امليالدي،  األول  القرن  حوايل  قد صنعت يف  أهنا كانت 
  1التوحيدية السماوية يف اليمن بثالثة قرون. 

اليت  احلسىن  أمساء هللا  بعض  األثرية عن  املواقع  بعض  املسند يف  وكشفت نصوص 
رع، ل وتضعرفها اليمنيون من قبل األمساء، مثل "مسيع" و "عليم"، وذلك يف نقش توس

امللك    نصه: "حبق عثرت وهوبسن واملقه بعدان، وحبق مشس  وعليم ومسيع، وحبق ذات 

 
 .  146الفكر الديني عند قدماء اليمنيين، سابق،  - 1
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، كذلك وجد االسم "حكيم/ حوكم" وهو من أمساء هللا احلسىن. وجاء ذكر 1تنوف".
اإلله "س م ع" يف عدد من النقوش اليمنية القدمية من دون لقب، فيُنعُت به أو متبوعا،  

من التشكيل فيمكن أن يُقرأ اسم هذا اإلله "مَسْع، مَسيع، سامع،   ونظرا خللو خط املسند
مساع، ويعين: شهادة/ وثيقة. ويف اجلعزية نفس املعىن؛ لذا فاسم اإلله يعين الشاهد أو  
السامية، وعلى   اللغات  تعرفها كل  لغوية،  مادة  املطلع على كل شيء، وهي  الشهيد 

 2األرجح أنه كان يُدعى مسيع. 
داينة التوحيد هذه يف الربع األخري من القرن الرابع، وذلك بعد حوادث   انتشرتْ وقد  

سياسية هامة، جرت يف جنوب اجلزيرة العربية، فلم أيت القرن الرابع امليالدي إال وجنوب  
اجلزيرة العربية قد توحدت بقيادة مشر يهرعش، أول من محل اللقب امللكي الطويل "ملك 

ومينات"، وكان ال بد أن يرافق هذا التوحيد السياسي توحيٌد   سبأ وذو ريدان وحضرموت
ديين، والذي ظهرت مؤشراته يف عهد "أيب كرب أسعد الكامل"، ولكن الطبيعة املختصرة 
للنقوش اليمنية القدمية ال تسمح لنا أن نقرر هنائيا ما إذا كانت هذه الداينة التوحيدية 

 3هي اليهودية أو املسيحية. 
اليمنيني بعبادة هذا اإلله "الرمحان" الذي مل يكن معروفا هبذا االسم  انفرد قدماو  ء 

انبع من أفكار   إال يف وقت الحق، ما يشهد أبن هذا "املعبود"  لدى عرب الشمال
دينية ذات طابع توحيدي ما، مينية املنشأ، فقد بدأت عبادة هذا اإلله يف اليمن القدمي  

حلضارة اليمنية قبل بزوغ فجر اإلسالم. ويبدو قبل امليالد واستمرت حىت هناية عصر ا 
اليمنية لكلمة "الرمحان/ الرمحن" قد ظلت عالقة يف األذهان إىل  أن هذه اخلصوصية 
ظهور اإلسالم، وهلذا جادل بعض املشركني الرسول صلى هللا عليه وسلم بسبب ذكره  

أايما تدعو فله األمساء  للرمحن، فأنزل هللا عليهم يف الرد: )قل ادعو هللا أو ادعو الرمحن  
 

،  2. وانظر: نقوش مسندية وتعليقات، مطهر علي اإلرياني، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ط:148نفسه،    -  1
 فما بعدها.   123م، 1990

 .  50لقرن الرابع الميالدي، سابق،انظر: آلهة اليمن القديم الرئيسة ورموزها حتى ا  - 2
ملحمة عن الملك الحميري أسعد الكامل، بيوتروفسكي، م. ب، ترجمة: شاهر جمال آغا، وزارة اإلعالم والثقافة، صنعاء،    -  3

 .  68م، 1984
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احلسىن( ولقد ظل لكلمة الرمحن متييز خاص يف القرآن الكرمي واملأثور الشريف، وهو أمر  
 1ال خيفى على املتضلعني يف العلوم اإلسالمية. 

إذ ظلت ابلرسم احلمريي الذي يسقط حرف العلة من وسط االسم حىت اليوم. ويف 
ة ملا قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: لعلي صحيح البخاري أن كفار قريش يوم احلديبي

أكتب ابسم هللا الرمحن الرحيم، فقالوا: ال نعرف الرمحن وال الرحيم. وقد نزلت هذه اآلية  
ردا عليهم: )كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا 

وكلت وإليه متاب( سورة  إليك وهم يكفرون ابلرمحن قل هو ريب ال إله إال هو عليه ت
   30.2الرعد: 

من   واحدة  التوحيد، كانت  أشكال  من  شكال  تعترب  "الرمحن"  عبادة  فإن  وهكذا 
مظاهر التوحيد ضد الشرك وعبادة األصنام وتعدد اآلهلة والدعوة إىل إله واحد "الرمحن"..  

ية، فعلى  وهبذا يكون من الصعب علينا أن نرجع عبادة الرمحن إىل اليهودية أو املسيح
الرغم  من ارتباط هاتني الداينتني السماويتني ابلرمحن، إال أن الرمحن ظهر يف نقوش مل  
تتصل هبما، وبذلك تكون عبادة الرمحن حسبما جاء يف نقوش جنوب اجلزيرة عبادة  

 3مستقلة عن اليهودية واملسيحية.
 
 
 

 

 
 .  210، وانظر أيضا، تطور الحياة الفكرية لليمنيين، 417نقوش مسندية وتعليقات، سابق،   - 1
هذه الكلمة قد وجدت بتأثير من اليهودية، وبعضهم يذكر أن لقب مسيلمة في اليمامة هو "رحمن" وبعضهم    يرى البعض أن  -  2

 ينسب هذه الكلمة إلى أشعار جاهلية وجدت قبل اإلسالم. 
لة  انظر: الصراع الديني في جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع حتى السادس الميالدي، ذكرى عبدالملك المطهر، رسا - 3

 فما بعدها.   26م،  2003ماجستير، جامعة صنعاء، 
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، ذُكر امسه ولقبه يف عشرين نصا مسنداي بصيغة:  1امل هو الزعيم أبو كرب أسعد الك
"أيب كرب أسعد، ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وميانت وأعراهبم طودا وهتامت" 
ارتبطت   قبله  اليت  النصوص  ألن  امللوك،  املوحدين  أول  فإنه  املسند  نصوص  وحبسب 

د صار التوحيد هو  ابآلهلة الوثنية، أما النصوص اليت يف زمنه فقد كانت توحيدية، بل لق
،  2العقيدة الرمسية للملك وللشعب حسبما ذكر املستشرق اآلاثري د. بيوترو فسكي.

فنقوش عصر أيب كرب أسعد وخلفائه تنطق ابلتوجه إىل إله واحد، هو ذو السموات )ذ  
 3ي/ س م و ي( وهو سيد السماء واألرض )مرا/ مسني/ وأرضن. 

وهو الذي أشار هللا إليه يف القرآن الكرمي يف سياق املفاضلة بينه وبني قريش، فقال:  
 )أهم خري أم قوم تبع(؟! 

ُْم ُمْسَتِحقُّوَن يف َهَذا اْلَقْوِل قال اإلمام القرطيب القرطيب: هَ  َذا اْسِتْفَهاُم ِإْنَكاٍر، َأْي ِإهنَّ
ِم تـُبٍَّع َواأْلَُمِم اْلُمْهَلَكِة، َوِإَذا أَْهَلْكَنا أُولَِئَك َفَكَذا َهُؤاَلِء.  اْلَعَذاَب، ِإْذ لَْيُسوا َخرْيًا ِمْن قـَوْ 

ْمَنُع أَْم  َوِقيَل: اْلَمْعىَن أَُهْم َأْظَهُر نِْعَمًة َوَأْكثـَُر أَْمَوااًل أَْم قـَْوُم تـُبٍَّع. َوِقيَل: أَُهْم أََعزُّ َوَأَشدُّ َوأَ 
اُد بِتـُبٍَّع َرُجاًل َواِحًدا َبِل اْلُمرَاُد ِبِه ُمُلوُك اْلَيَمِن، َفَكانُوا ُيَسمُّوَن ُمُلوَكُهُم قـَْوُم تـُبٍَّع. َولَْيَس اْلُمرَ 

ُهْم َكاخْلَِليَفِة لِْلُمْسِلِمنَي، وَِكْسَرى لِْلُفْرِس، َوقـَْيَصَر لِلرُّو  ِم.  التـََّباِبَعَة. فـَتـُبٌَّع َلَقٌب لِْلَمِلِك ِمنـْ
 

بين أبي كرب أسعد المذكور هنا، والمشار إليه في القرآن الكريم،    -توهما    -قال المؤرخ محمد حسين الفرح: يخلط البعض    -  1
وبين تبع األصغر، عمرو بن حسان، صاحب الحبرين الذي اعتنق اليهودية في فترة الحقة. وقد أشار إلى ذلك الهمداني في  

الدكتور يوسف محمد عبدهللا فقد    . وربما كان من وجوه الخلط والتوهم يعود إلى أن كليهما قد كسيا الكعبة؛ أما220/8اإلكليل،  
قال بأنه هو نفسه تبع صاحب الحبرين، وقد حكم اليمن آخر القرن الرابع الميالدي، وبداية الخامس، قبل ظهور اإلسالم بحوالي  

 مئتي سنة، وحكم معظم الجزيرة العربية. 
 .68ملحمة أسعد الكامل، د. بيوترو فسكي.  -2
 .2/ 650ة سبأ وحمير  الجديد في تاريخ دولة وحضار  - 3
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َبُع َصاِحَبُه. قَاَل اجْلَْوَهرِيُّ: َوالتـََّباِبَعُة َوقَاَل أَبُو ُعبَـْيدَ  َي ُكلُّ َواِحٍد منهم تبعا أِلَنَُّه يـَتـْ َة: مسُِّ
 1ُمُلوُك اْلَيَمِن، َواِحُدُهْم تـُبٌَّع.

وقد كان قدم على تبع قبل ذلك شافع بن كليب الصديف، وكان كاهنا، فأقام عنده،  
ن علمك؟ قَاَل: بقي خرب انطق، وعلم صادق،  فلما أراد توديعه قَاَل تبع: ما بقي م

 قَاَل: فهل جتد لقوم ملكا يوازي ملكي؟ قَاَل:
 2.ال إال مللك غسان

 مـــــــســــول من هللا ابري النــــــــــرس  ه   ــــــــــ شهدُت على أمحد أن
 م ـــــــــــــــن عــــــــــــــــــلكنت وزيرا له واب  ره  ــــفلو ُمد عمري إىل عم

 على األرض من عرب أو عجم      نٍ ـــــــزمت طاعته كل ملوأ
 م ـــــــــــــــــــمد خري األمـــــــة أحــــــــــــــــ لني    وأمـــوهو أمحد سيد املرس

وكان قال نشوان بن سعيد احلمريي: "وكان أسعد تبع بن ملكي كرب ملكا عظيما..  
  3مؤمنا ابهلل، وهو الذي هنى النيب عن سبه، وأخرب وبشر ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.

وأسعد تبع أول من أمر إبخالء ساحة احلرم الشريف من األصنام والتماثيل، وتطهري 
بيوت هللا، وحسب املستشرق بيوترو فسكي: "أحدث أسعد بعض البدع يف مكة؛ إذ  

 4ر إبلقاء األصنام خارج ساحة احلرم، ومنع إراقة الدماء"دعا إىل تقديس الكعبة، وأم
الشعب من املطابخ إمنا مسي هذا االسم لنصبه وأن " ويف اتريخ األمم وامللوك للطربي:  

 
الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق:    -  1

 .  144/16م، 1964، 2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط:
، 2بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، دار التراث، بيروت، ط:  تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير بن يزيد  -  2

 .111/2،  -ه 1387
ملوك حمير وأقيال اليمن، قصيدة نشوان بن سعيد الحميري، تحقيق: علي بن إسماعيل المؤيد، إسماعيل بن أحمد الجرافي،    -  3

موهبيل من خمر، وأن أباه من قبله قد اعتنق دين  . وقد ذكر أن أمه الفارعة بنت  122م،  1978،  2دار العودة، بيروت، ط:
التوحيد، ثم رحل بعد ذلك إلى ظفار إب وعمره عشر سنوات، تحت رعاية جده ألمه موهبيل، بعد هالك والده، وهناك عرف  

وعشرون  باسم "أسعد بن تبان" ودرس الفلك والهندسة والنجوم والشعر وعلوم الدين، وأجاد الكتابة، وتولى الحكم وعمره خمس  
للتقويم السبئي، بعد ثورة قام بها ضد الملك السابق.. وانظر هذا أيضا في: الجديد في   517قبل الميالد،  703سنة، في العام 

 . فما بعدها. 645/2تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، محمد حسين الفرح،  
 . 653/2ة وحضارة سبأ وحمير.. وانظرها أيضا في الجديد في تاريخ دول 113ملحمة أسعد الكامل، سابق،   - 4
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املطابخ يف ذلك املوضع وإطعامه الناس، وإن أجيادا إمنا مسي أجيادا، ألن خيله كانت 
اليهود مقتلة هنالك، وإنه قدم يثرب فنزل منزال يقال له منز  اليوم، وقتل من  ل امللك 

عظيمة بسبب شكاية من شكاهم إليه من األوس واخلزرج بسوء اجلوار، وإنه وجه ابنه  
 1."حسان اىل السند

الفرتة، حيث "يذكر نقش  اليمنية خالل تلك  املعتقدات  وهذا مما كان سائدا من 
مسوي ـ ذي السموات ـ    مسند عثر عليه يف مارب أن امرأة قدمت قرابان إىل اإلله ذي

ألهنا دخلت بيته وهي حائض ومل تغتسل، فكان أن لزمتها كفارة، وامرأة أخرى تضرعت 
إىل اإلله ذي مسوي ليغفر هلا خطيئتها ويتوب عليها، ألهنا أخطأت يف حق بيته، فقد 

 2ذهبت إليه وهي غري طاهر" 
بد اإلله ذي مسوي ـ ربر توار. من اجلوف أن رجال دخل مع 395وورد يف النقش رقم  

ـ  1052مبالبس متسخة ـ غري طاهرةـ فدفع فدية ألنه ارتكب إمثا. وورد يف النقش رقم  
جالزر. من اجلوف أن رجال اتصل ابمرأة، مث دخل املسجد مبالبسه اليت كان يلبسها  
حني اتصل هبا، فدفع فدية ـ كفارة ـ عن ذلك ألنه ارتكب إمثا. وتعكس تلك النقوش  

هم ومالبسهم، دإلله حبيث يستوجب على القاصدين إليها غسل أجساقدسية بيوت ا
 3وحترمي املمارسة اجلنسية، وحترمي إراقة الدماء، حرمة وتقديرا لتلك البيوت" 

 وهناك عشرات النصوص األخرى املشاهبة، يف أكثر من مكان..
  قال نشوان بن سعيد احلمريي: "وأسعد أول من كسا البيت، وذلك أنه عند رجوعه 

من غزاته هذه مر ابلبيت فكساه األنطاع املذهبة اليمنية، فرأى يف املنام قائال يقول: زد  
يف كسوة البيت، فكساه املعافري، فرأى يف املنام قائال يقول: زد يف كسوة البيت، فكساه 

 
 .631/1تاريخ الرسل والملوك، سابق،  - 1
م،  1990،  2، أوراق في تاريخ اليمن وآثاره، د. يوسف محمد عبدهللا، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط:  2

 . 2/ 653. وأنظرها أيضا في الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، 154/2
م. وانظرها في الجديد، 1992، أكتوبر،  48عند قدماء اليمنيين، د. أسمهان الجرو، مجلة دراسات يمنية، العدد:  الديانة    -  3

 . 653سابق في تاريخ وحضارة سبأ وحمير،  
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الوشي.. وحنر مبكة سبعني ألف بُدنة، وطاف وسعى، وعمل له اباب ومفتاحا، مل يكوان 
  ذلك قال: ، ويف1له قط.

 وجعلت إقليدا جلانب اببه    وجعلت اببيه صفيح املسجد
وأسعد تبع هو أول من ينسب إليه لفظة "آمني" اليت نرددها عقب االنتهاء من سورة  
الفاحتة، حيث ذكر املؤرخ حممد حسني الفرح نسبة إىل مطهر اإلرايين أنه " قد مت العثور  

وب يف سطر وأحد بطول دعامة، وأول  يف موقع مسجد تنعم خبوالن على نقش مكت
بينت/  فيه: هذا/  النقش فمكتوب  الظاهر من  أما اجلزء  النقش مدفون حتت األرض، 
مسجد/ آمني/ آمني. وقد يكون النقش عن بناء ذلك البيت، بيت هللا، مث دعاء: لريع  

 2هللا هذا البيت/ املسجد، آمني". 
إرايين عن بناء أحد القصور: ".. بردء/    71وكذلك جاء لفظ "آمني" يف النقش رقم  

 3ال ن/ ذي بسمني/ أي: بعون هللا ذي ابلسماء. وينتهي النقش بدعاء، وبكلمة آمني. 
ويف الشعر املنسوب إىل أسعد تبع يف كتاب اإلكليل للهمداين ما يدل داللة واضحة  

 على توحيده اخلالص، ومنه:
 " مفتقر احلمدهلل والبقاء له     كٌل إىل "ذي السماء

 وأيضا:
 وكسوت بيت هللا أعظم كسوة   أرجو الثواب ويرحم الرمحن 

وكان تبع وقومه أصحاب أواثن يعبدوهنا، فتوجه إىل مكة، وهي ويف سرية ابن هشام:  
طريقه إىل اليمن، حىت إذا كان بني عسفان، وأمج، أاته نفر من هذيل بن مدركة بن 

أيها امللك، أال ندلك على بيت مال دائر    :إلياس بن مضر بن نزار بن معد، فقالوا له
  قالوا:   .بلى  :قال  أغفلته امللوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟

 
 . 134ملوك حمير واقيال اليمن، سابقا،  - 1
 .  652/2الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير،   - 2
 إرياني.   71نفسه، وانظر أيضا نقوش مسندية وتعليقات، النقش رقم  - 3
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وإمنا أراد اهلذليون هالكه بذلك، ملا عرفوا من   بيت مبكة يعبده أهله، ويصلون عنده.
ع ملا قالوا أرسل إىل احلربين، فسأهلما فلما أمج  ؛هالك من أراده من امللوك وبغى عنده

ما أراد القوم إال هالكك وهالك جندك، ما نعلم بيتا هلل اختذه يف   :عن ذلك، فقاال له
 األرض لنفسه غريه، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك مجيعا؛ قال: 

تطوف    نع عنده ما يصنع أهله:تص  قاال:  فماذا أتمرانين أن أصنع إذا أان قدمت عليه؟
قال:  عنده؛  من  له، حىت خترج  وتذل  عنده،  رأسك  وحتلق  وتكرمه،  وتعظمه  فما   به 

أما وهللا إنه لبيت أبينا إبراهيم، وإنه لكما أخربانك، ولكن    :قاال  ؟مينعكما أنتما من ذلك
دماء اليت يهرقون عنده، وهم جنس  أهله حالوا بيننا وبينه ابألواثن اليت نصبوها حوله، وابل

فعرف نصحهما وصدق حديثهما فقرب النفر من هذيل،   -أو كما قاال له    -أهل شرك  
فقطع أيديهم وأرجلهم، مث مضى حىت قدم مكة، فطاف ابلبيت، وحنر عنده، وحلق  

ينحر هبا للناس، ويطعم أهلها ويسقيهم    -فيما يذكرون    -رأسه، وأقام مبكة ستة أايم  
ري  ، مث أري يف املنام أن يكسو البيت أحسن من ذلك، فكساه اخلصف؛ مث أُ العسل

ري أن يكسوه أحسن من ذلك،  ؛ مث أُ يأحسن من ذلك، فكساه املعافر أن يكسوه  
أول من كسا البيت، وأوصى به    -فيما يزعمون    -ع  بَّ فكساه املالء والوصائل، فكان تُـ 

يقربوه بتطهريه وأال  ميتة وال مئالة  والته من جرهم، وأمرهم   ـ   وهي احملايض   ـ  دما وال 
 1. اب ومفتاحاوجعل له اب

السماوية بني الداينة  يطلق عليها مرحلة  اليت ميكن أن  الفرتة  - 493  عامي  ومتتد 
م، حيث مل تعد النقوش اليمنية الرمسية تذكر أمساء اآلهلة الكوكبية، واختفت صيغ 669

توحيدي حملها صيغ  اآلهلة، وحل  لتلك  السماء الدعاء  "رب  آهلة جديدة هي  تذكر  ة 
واألرض" والرمحن "رمحنن" وقد استخدمت كل من الداينتني اليهودية والنصرانية نفس  
أمساء اآلهلة، ويف منتصف القرن الرابع امليالدي كان قد مت بناء عدد من الكنائس إحداها  

 2يف مدينة ظفار، عاصمة مملكة سبأ وذي ريدان.
 

 . 1/ 39م،  1990،  3السيرة النبوية البن هشام، تعليق وتخريج: د. عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:  -   1
 .  91الفن المعماري والفكر الديني، سابق، نقال عن ريكمنز،  - 2
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بئر حيمة يف جنران يبارك فعل امللك "يوسف أسار" هبذا    وعثر على نقش يف منطقة 
وصيغة   1النص: "ليبارك اإلله الذي له السماوات واألرض امللك يوسف أسار يثأر".

يف  وجدت  اليت  النصوص  لبقية  خالفا  اخلالصة،  التوحيدية  الصيغة  على  تدل  النص 
 الفرتات السابقة وهي خليط من الوثنية مع التوحيدية.  

ت احلياة الدينية جلنوب اجلزيرة تتميز يف مجلتها بطابع حضارة مستقرة، ابلغة لقد كان 
الشأن، هلا شخصيتها البارزة، واستقالهلا يف نطاق بيئتها. وهي ختتلف عن أحوال العرب 

 2البدو يف الشمال اختالفا كبريا من عدة وجوه. 
قبل اإلسالم، وال إن يف شعر قس بن ساعدة اإلايدي النجراين روح التوحيد اخلالص  

شك أن فكر وثقافة قس بن ساعدة جزء من ثقافة جمتمعه، وأن صوته الشعري هنا  
 تعبري عن ثقافة سائدة، إذ يقول: 

 رق ــــــــــــــــاي ابكي املوت واألموات يف جدث    عليهم من بقااي خزهم ح
 دق ــــــــــــــــصـــــن نوماته الــــهم    كما ينبه مــــــــــــاح بـــــــــدعهم فإن هلم يوما ُيص
 م     خلق مضى مث هذا بعد ذا خلقواــــــــــهــــــــــــالــــــحىت جييئوا حباٍل غري ح

أما خطبته الشهرية فهي أشهر من أن نعيد تكرارها هنا. وهي انطقة ابلتوحيد واإلميان 
اين هو أول من أظهر التوحيد والبعث والنشور. وقس بن ساعدة اإلايدي النجراين اليم

 يف مكة قبل البعثة النبوية.
أيب يف أرجاء اجلزيرة العربية كاملة قبل اإلسالم، يقول أميه بن   3وقد انتشرت احلنيفية 

 الصلت: 
 ة زورُ ـــــيـفـيـنـن احل ـــــــــــإال دي   كل دين يوم القيامة عندهللا 

 
 .  91نفسه،  - 1
 .  196الحضارات السامية القديمة، سابق،  - 2
والحنيفي، فقيل: هو من اختتن وحج البيت، وقيل: إن ذلك ال يكفي؛ بل ال بد أن يضاف إلى    اختلفت اآلراء حول الحنيفية  -  3

الحنيفية ليست يهودية أو   القبلة، وقيل غير ذلك، علما أن  ذلك االستقامة على نهج إبراهيم عليه السالم، وقيل من استقبل 
 في أكثر من موضع. مسيحية، بل إبراهيمية. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا االتجاه 
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معلقته  واحلساب يف  والبعث  التوحيد  إىل  يشري صراحة  أيب سلمى  بن  زهري  وهذا 
 الشهرية:  

 عَلمِ ـــــــــلَِيخفى َوَمهما ُيكَتِم اَّلَلُ يَ   َفال َتكُتُمنَّ اَّلَلَ ما يف نُفوِسُكم 
 فـَيُنَقمِ لَِيوِم احِلساِب أَو يـَُعجَّل     يـَُؤخَّر فَيوَضع يف ِكتاٍب فـَُيدََّخر

وأاي ما كان األمر فإن التيارات التوحيدية ظهرت يف بالد العرب، يف القرن السادس 
امليالدي بوضوح، وعلى الرغم أن اليهودية والنصرانية قد أوجدات الشك يف صحة الداينة  
الوثنية، فإهنما مل تفلحا يف إدخال تغيري جوهري يف النظم الدينية، وبقيت بالد العرب 

ا التعدد يف الدايانت إىل أن ظهر سيدان وموالان حممد رسول هللا صلى هللا عليه متوج هبذ
 1وسلم، فقضى على كل أثر للوثنية، وقدر له جناح بعيد املدى يف القضاء عليها.

وقد أورد األصمعي عن إميان اليمنيني وتوحيدهم ما يعزز هذا كله، فقال: إن ايسر 
زيد بن رفيدة بن عمرو ذي األذعار بن أبرهة بن ذي   ينعم ويل امللك بعد أبيه التبع بن

املنار بن الرائش، وثبت على وصااي أبيه وأجداده، وحفظها وعمل هبا يف سياسة امللك  
ما بينه وبني الناس، ومل يتعد سرية أسالفه وسنن أوائله. وبلغين اي أمري املؤمنني أنه وصى  

ثباته، واإلحسان أساسه، ابنه مشر ذا اجلناح، فقال له: اي بين دبر املل التدبري  ك فإن 
والعدل قوامه، والرجال عزه، واملال جندته.. وسبب عطالن هذه الفرتة اليت من عّز فيها  
بّز من هو دونه ظهور نيب يعز هللا به دينه، وخيصه ابلكتاب املبني على انس من املرسلني، 

فليكن ذلك عندكم وعند الكافرين،  على  للمؤمنني، وحجة  فقران،    رمحة  قران  أبنائكم 
وجيال فجيال، لتتوقعوا ظهوره، ولتؤمنوا به، ولتجتهدوا يف نصره على كافة األحياء، حىت  

 يفيء الناس إىل أمر هللا، وأنشأ يقول:  
 مـــســـارئ النــــــــــه   رسول من هللا بـــــــــــــــــــ شهدت على أمحد أن
 م ــــــــــــــــــــــــن عـــــه وابــــــوزيرا ل لكن ره   ــــــــفلو مّد دهري إىل ده

 
م،  1997جوانب من تاريخ وحضارة العرب في العصور القديمة، د. أحمد أمين سليم، دار المعرفة الجامعية، د. ط.    -  1

250  . 
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 ن   على األرض من عرب وعجم ــــــــــــل مـــــــــفألزمت طاعه ك
 مـــــــــــــر األمــــخي ، ك ــــوي ن   وأمتهـــــــــــــــــيـــــفأمحُدان سيد املرسل

 دمــــــــــقــــلته الـــمــــهو املرتضى وهو املصطفى   وأكرم من ح
فبلغين اي أمري املؤمنني أن امللوك وأبناء امللوك من محري وكهالن مل تزل تتوقع ظهور  

وتبشر به، وتوصي ابلطاعة له، واإلميان به واجلهاد معه،    -  صلى هللا عليه وسلم  -  النيب
له والقيام بنصره من ذلك العصر إىل أن ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكانوا  

حني بعث من أحرص الناس على نصره وطاعته، فمنهم من مسع له وأطاعه وآمن به 
قبل أن يراه، ومنهم من وصله كتابه فسمع وأطاع وآمن وصدق، ومنهم من آواه ونصره  

 1وأيده وجاهد يف سبيل هللا دونه حىت أاته اليقني..
مر ما يؤكد حقيقة ولعل فيما أورده ابن هشام يف سريته من توحيد عبدهللا بن الثا

"فجعل  عنه:  ابن هشام يف سياق حديثه  يقول  اإلسالم،  قبل  من  اليماين"  "التوحيد 
عبدهللا بن الثامر إذا دخل جنران مل يلق أحدا به ضر إال قال: اي عبدهللا، أتوحد هللا،  
وتدخل يف ديين، وأدعو هللا فيعافيك مما أنت فيه من البالء؟ فيقول: نعم، فيوحد هللا  

لم، ويدعو له فُيشفى، حىت مل يبق بنجران أحد به ضر إال أاته فاتبعه على أمره،  ويس
 2ودعا له فعويف...إخل. 

اإلميان ابليوم اآلخر، وابلبعث والنشور   -  فيما تقتضي  -  وألن عقيدة التوحيد تقتضي
دلة  . "ويُعترب حتنيط املوتى، وما ُعثر عليه ابملقابر من أدوات حضارية أواجلزاء واحلساب

أشكال  من  جيد  بشكل  املوتى  جثث  عوجلت  فقد  االعتقاد،  ذلك  على  واضحة 
 3التحنيط، وكفنت بلفائف كتانية وجلدية، وكان املتوىف حينط ويُدفُن البًسا نعليه". 

 
تاريخ العرب قبل اإلسالم، عبدالملك بن قريب األصمعي، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، منشورات المكتبة العلمية،    -  1

 . 42م، 1959، 1ط: 
 . 49/1السيرة النبوية، البن هشام، سابق،   - 2
 . 64م، 1985، 7عبدالحليم نور الدين، مالمح الفن اليمني القديم، مجلة اليمن الجديد، العدد:  - 3
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هذه بعض من مالمح ومعامل التوحيد اليماين يف عهوده القدمية، املسماة عند البعض 
العهد البائد، مع أن ما وصلنا من فكر وموروث هذه املرحلة هو الشيء القليل جدا،  
سواء مزبورا على األحجار يف نصوص مسندية، وخمربشات أثرية، أو من أخبار الرواة 

ا أن  شك  وال  املؤرخني.  تعرضت وأحاديث  قد  األثرية  واألسانيد  الدالئل  من  لكثري 
 لالندراس بفعل تقادم الزمن، وبعضها ال يزال مطميا، ورهن اإلمهال حىت اآلن.  

وإذا كانت قد برزت بعض الوثنيات العقائدية بني عهد وآخر من عهود التاريخ، فإمنا 
الدينية اليت تطال األداين، كل األ استثناء،  يعود ذلك إىل طبيعة االحنرافات  داين بال 

من  جيعلون  الذين  والرهبان"  "األحبار  اجتهادات  بفعل  السماوية،  أو  األرضية  سواء 
أنفسهم ممثلني للسماء، ولكل دين أحباره ورهبانه؛ بل وفقهاؤه الذين أساؤوا للدين من  
لشرعة   ليؤسس  قبله  ما  ينسخ  دين  األداين، وكل  تتالت  ولذا  النفع،  له  أرادوا  حيث 

عيدة عن حتريفات املبطلني وتزييفات الواعظني، وإال الكتفت األمة عرب اترخيها  جديدة، ب
التزييفات   اليمنية سابقا لبعض  بداينة واحدة فقط. وقد تعرضت املعتقدات واألفكار 
والتحريفات عن أصلها "الوحداين" لكنها سرعان ما تعود إىل أصلها احلقيقي؛ لذا ال 

اليت صدح هبا حممد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم   غرابة حني تنزلت شريعة اإلسالم
اليمانيون زرافات ووحداان أول القوم مستجيبني، ألهنا معتقدهم األصل، ومل  أن هب 
تكن فكرة التوحيد غريبة عنهم، يف الوقت الذي كانت غريبة على بعض جمتمعات عرب  

   الشمال الذين استغربوا مندهشني )أجعل اآلهلة إهلا واحدا(؟!!
ويعزو الدكتور جواد علي أن ظهور الشرك وتعدد اآلهلة بني فينة وأخرى يف بعض 
اجملتمعات راجع إىل عوامل طبيعية واترخيية وسياسية واجتماعية متفرقة زماان ومكاان، 
ثقافتها   اإلله ختتلف ابختالف  أو  اآلهلة  الشعوب عن  نظر  أننا جند وجهة  إىل  مشريا 

السياسي دخل كبري يف الشرك ويف عدد اآلهلة ويف شكل   ومستواها االجتماعي، وللوضع
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الدين.. كذلك عامل اجلوار واالتصال الثقايف الذي يؤدي إىل اقتباس اآلهلة اجملاورة، وقد  
 1تطغى اآلهلة اجلديدة على اآلهلة القدمية. 

  املقه   اتريخ اليمن الثقايف أن عبادة  وإىل هذا أشار املؤرخ أمحد شرف الدين يف كتابه
دون أن يشرك به شيئا بعد إسالم امللكة بلقيس مل تلبث إال يسريا حىت عادت سبأ إىل 
"الشمس"   "الزهرة" وذات محيم  عثرت  وثنية، ومنها  األوىل كمعبودات  التمسك آبهلتها 
وذات بعدان "القمر"، وغريها، ورمبا كان من ابب قوله تعاىل: )ما نعبدهم إال ليقربوان 

 2إىل هللا زلفى(.
لتوحيد فكرًة وشعريًة وما استتبعه من بعض التشريعات الدينية كالنذور والكفارات فا

والصالة والزكاة واحلج جبميع أركانه، كل هذه طقوس وممارسات شائعة عرفها اليمنيون 
من قبل أن يتنزل اإلسالم، كما أشران آنفا، بصرف النظر عن بعض األخطاء اليت رافقتها  

ا، إضافة إىل منظومة التشريعات السياسية واالجتماعية األخرى. أو اهليئات اليت عرفت هب
ولذا فقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق". والتتميم 

 استيفاء يف نقص وليس خلقا من عدم. 
رج  لقد حاول اليمانيون أن يرجعوا الكثرة يف اآلهلة إىل مفهوم الوحدانية هلا، فكان التد

الذي مت يف عبادة اإلله من شتات عديدة يف اإلله، بلغ أكثر من مئة اسم، رغم أن جزءا  
كبريا منها نعت وصفات لإلله إىل حصر هلا يف كواكب ثالث ذات أتثري على اإلنسان  
إىل مفهوم إلله جديد هو "بعل مسني" إىل إله مُسي ذي مسي، أي "رب السماء" ويبدو 

عل مسن"، كما أن فكرة جديدة قد وردت يف اللفظة اجلديدة،  أن اللفظة متطورة من "ب
فكما يذكر علماء اللغة أن الرب هو هللا، وهو رب كل شيء، أي مالكه، وليس فقط  
رب ومالك لقطعة أرض صغرية أنذرت له وابمسه، وأن هذا الرب له حق الربوبية على 

ماء كلها.. كما وردت مجيع اخللق ال شريك له، وهو رب األرابب، ومالك األرض والس
 

 . 42/6المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، سابق،  - 1
ي نظر بعد المؤرخين هي شمس الشتاء، وليست  . وذات بعدان ف2/ 144انظر: تاريخ اليمن الثقافي، أحمد شرف الدين،    -  2

 القمر كما ذهب المؤرخ هنا. 
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يف نصوص املسند كلمة "الرمحن" وهي صفة لرب السماء، "ذي مسوي" حىت أن أبرهة  
احلبشي قد استعملها يف نص سد مارب الشهري.. كما وردت يف نصوص قتبانية كلمة  

 1"إل تعاىل" ومعناها حسب تفسري علماء اآلاثر والتاريخ "هللا تعاىل". 
ملعنوية، كما ُهضمت حقوهم املادية منذ ترحنت حضارهتم لقد ُهضم اليمنيون حقوهم ا

وأفل جمدهم التارخيي، ومل يلتفت ملآثر اليمنيني أحد إال ما ندر من وقت مبكر، حني  
عواصم  لتنقل  فقد كان  اإلسالمية  الدعوة  جميئ  مع  أما  السطوع؛  يف  قريش  جنم  بدأ 

من، حيث توزعت عواصم الدولة  اخلالفات اإلسالمية العربية أثره "غري اإلجيايب" على الي
اإلسالمية فيما بني مكة واملدينة املنورة ودمشق وبغداد والقريوان والقاهرة؛ بل واألندلس،  
يف الوقت الذي كان اليمنيون يسابقون الزمن لبناء هذه العواصم مع إخواهنم املسلمني 

عصاب اليمن  هلدم  تفرغت  فيما  وغراب،  شرقا  الفتوحات  يف  وأيضا  حاقدة  والعرب،  ة 
استغلت صالبة اجلغرافيا وبُعد اليمن عن املراكز احلضارية، ممثلة يف حيىي حسني الرسي،  
مؤسس النظرية اهلادوية "الكهنوتية" يف اليمن اليت أهلكت احلرث والنسل، وال تزال. 
أضف إىل ذلك أن الصراع بني عرب الشمال وعرب اجلنوب أيضا قد لعب دورا إضافيا 

ابة آل الرسي واألبناء من قبله، كل هذا صادف فرتة الرتنح احلضاري  إىل جانب دور عص
لليمن بعد طول عز ومنعة، فذهبت حضارة هي من أعرق احلضارات اإلنسانية أدراج  
الرايح، ومل حتض ببعض االهتمام ولو متأخرة، كما هو الشأن مثال مع احلضارة املصرية  

قاذ من االنداثر والطمي، وكانت جمهولة قبل اليت مثلت هلا محلة انبليون بوانبرت حالة إن
 ذلك، كما هو احلال عليه اليوم ابلنسبة للحضارة اليمنية. 

رافعة حضارية للبناء واإلبداع    -   مبا يف ذلك التوحيد أهم مفرداته  -  لقد كان الدين
عند اليمنيني القدماء، وكان الدين لغة احلياة العامة، من أجل شحذ اهلمم ومجع كلمة  

املتكاتف  األ اجملتمع  صنع  من  هي  حضارة،  ببناء  اجلمعي"  "اإلبداع  حققت  اليت  مة 
واملتآلف، اجملتمع الذي ينتمي للفكرة الواحدة، بزعامة القائد الذي ميثل اخليط الناظم  

 
 .49ثريا منقوش، مجلة المؤرخ العربي، صادرة عن األمانة العامة التحاد المؤرخين العرب، العراق، العدد التاسع،  - 1
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للكل، خالفا للمجتمعات البدائية اليت تعيش ممزقة األوصال، وال تعرف االجتماع أو  
البدوية تفكريها املختلف عن العقلية احلضرية، أي لقد   اإلبداع اجلمعي؛ ألن للعقلية 

كان الدين وسيلة للوحدة ابلتوحيد، من أجل البناء وحتقيق الرفاه االجتماعي، ال هدفا  
مبا ال يدع جماال    -  لذاته يتصارع حوله الناس، فتلك املعامل واملآثر اليمنية العظيمة تقرر

بنته وأشرفت عليه دولة مركزية قوية، ال  أهنا من صنع اجلهد اجلماعي الذي    -  للشك
جمرد إبداع فردي من صنع شخص أو قرية أو حىت قبيلة ما مبفردها. وحبسب ابن خلدون  
فإن اهلياكل العظيمة جدا ال تستقل ببنائها الدولة الواحدة، والسبب يف ذلك حاجة  

ظمها أكثر من الُقَدر البناء إىل التعاون، ومضاعفة الُقَدر البشرية، وقد تكون املباين يف ع 
مفردة أو مضاعفة.. فيبتدئ األول منهم ابلبناء، ويعقبه الثاين والثالث، وكل واحد منهم 
يتم القصد من ذلك ويكمل،  الَفَعلة ومجع األيدي حىت  قد استكمل شأنه يف حشر 
ويكون ماثال للعيان، يظنه من يراه من اآلخرين أنه بناء دولة واحدة، وانظر يف ذلك ما 

قله املؤرخون يف بناء سد مارب وأن الذي بناه سبأ بن يشجب، وساق إليه سبعني  ن
 1واداي، وعاقه املوت عن إمتامه، فأمته ملوك مِحري من بعده.. 

والصناعي   والتجاري  الزراعي  اإلنتاج  على  قامت  واليت  اليمنية  احلضارة  ازدهار  إن 
عالقة الناس ابلطبيعة، وعالقة    ابلدرجة األوىل، والذي كان يتطلب نوعني من العالقات،

الناس ببعضهم البعض، كان البد من أن حيدد بصورة مركزية، سواء أكان يف رب السماء، 
كممثل للطبيعة، أو يف شخص امللك كممثل للمجتمع من جهة، ومن جهة أخرى  

رية ممثل لرب السماء الواحد، فتم اإلميان ابإلله الواحد الكلي القدرة بعد تلك اآلهلة الكث
حل  من  الفكرة  هذه  ومتكنت  واالجتماعي،  الطبيعي  الواقع  لذات  العدد كانعكاس 
اإلنسان  الطبيعة من انحية، وبني  قوى  اليمين وبني  اإلنسان  بني  الذي كان  التناقض 

 2اليمين والدولة من انحية اثنية.

 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،    مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، ضبط ومراجعة: خليل شحادة وسهيل زكار، دار  -   1

 . 431م، 2001
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ة ومشاهلا، وحبكم العالقات االقتصادية التجارية املتبادلة بني شعيب جنوب اجلزيرة العربي
حيث عاش األراميون هناك، والذين ينتمي إليهم إبراهيم احلنيف فقد حدثت أتثريات 
متبادلة، سواء أكانت اجتماعية أو فكرية أو سياسية، وأتثر األراميون بفكرة التوحيد 
اليمانية، فاحتضنها وتبناها إبراهيم احلنيف، وأريد أن أعرج هنا تعرجيا طفيفا على كلمة  

لها التارخيي، كما وردت يف كتب التاريخ، يرى بعض املستشرفني أن لفظة  حنيف وأص
حنيف أُطلقت على القائلني ابلتوحيد يف اجلزيرة، وقد ظهروا أول ما ظهروا يف اليمن،  
اليهودية والنصرانية  واندوا للتسليم برب السماء، ودعوا إىل عبادة الرمحن، وقد أتثرت 

 1هبذه الداينة اليمنية.
قد سعى من وقت مبكر لتأسيس مشروع وحدوي   -  عليه السالم  -  إبراهيمأي أن  

أممي كبري، يتمثل يف توحيد أمة اجلزيرة العربية وما حوهلا حتت راية واحدة، تنضوي حتتها  
كل الدويالت والقبائل؛ السيما وقد كان خبريا بتفاصيل جغرافيتها، وبتارخيها، وخبريا 

التجارية؛ كونه ات العهد كذلك مبصاحلها  اعتمدان  ما  إذا  القوم،  أغنياء  جرا كبريا، من 
القدمي مصدرا هلذه املعلومة؛ حيث يقول يذكر سفر التكوين ما نصه: "فصعد إبرام من 
مصر إىل صحراء النقب، هو وامرأته ولوط، وكل ما ميلك، وكان إبرام غنيا جدا ابملاشية 

 2والفضة والذهب..". 
ليست جديدة، فقد سبقه اليمانيون قبل ذلك، وكما   علما أن فكرة التوحيد السماوية 

يقول املفكر اإلسالمي عباس حممود العقاد: "فالتوحيد مل يكن جمهوال قبل عصر إبراهيم،  
احلق..".  عبادة  اإلهلي، وكذلك  العدل  ميزان  أنه كما 3وكذلك  القول  نستطيع  ، وهنا 
)َما َكاَن إِبـْرَاِهيُم  هيم عليه السالم  كانت اليهودية واملسيحية واإلسالم امتدادا حلنيفية إبرا

 
 .  50ثريا منقوش، سابق،  - 1
. وإبرام، هو إبراهيم نفسه قبل أن يأخذ هللا منه العهد والختان، وبعد 3، اآلية:  13العهد القديم، سفر التكوين، اإلصحاح    -  2

التكوين نفسه، وهو ذات الشأن مع زوجته   السابع عشر من سفر  أن بلغ التاسعة والتسعين من عمره، كما يذكر اإلصحاح 
 ساراي/ سارة بعد ذلك. 

 . 8و األنبياء، عباس محمود العقاد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د. ت، إبراهيم أب - 3
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يـَُهوِداّيً وَّالَ َنْصرَانِّياً َوَلِكن َكاَن َحِنيفاً مُّْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي﴾ سورة آل عمران  
 .67آية 
فإن حنيفية إبراهيم نفسها امتداد للتوحيد اليماين قبل ذلك الذي صدح به كل من  

وه من بعده وكذا نيب هللا صاحل، يف حضرموت من اليمن، وكل هود عليه السالم وبن
هؤالء كانت دعوهتم التوحيد واإلسالم قبل أن تظهر دعوة إبراهيم عليه السالم بقرون،  

 وهي دعوة التوحيد وعبادة هللا:  
ْن إَِلٍه َغرْيُُه( ]األعراف:  خياطب هود عليه السالمف  [   65قومه: )اْعُبُدواْ اَّلّلَ َما َلُكم مِّ
ْن إَِلٍه  صاحل قومَ وخياطب نيب هللا    ه بذات اللهجة واخلطاب: )اْعُبُدواْ اَّلّلَ َما َلُكم مِّ

 [73َغرْيُُه( ]األعراف: 
ألنبياُء ا  إن دعوة األنبياء واحدة، هي اإلسالم، وهم إخوة كما يف احلديث الشريف: " 

ليَس بييِن    ،وأان أوىل الناِس بعيسى بِن مرميَ   ،ديُنهم واحٌد وأمهاهُتم شىت  ، إخوٌة لَِعالت 
 1: رواه البخاري. وبيَنه نيبٌ 

وهلذا خاطب هللا نبيه حممدا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: )َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسوٍل 
 [ 25]األنبياء:  (ُدونِ ِإال نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه ال إَِلَه ِإال َأاَن فَاْعبُ 

فالدين واحد وإن تعددت الشرائع، و "لقد جاء القرآن مؤيدا ملا تقدمه من الكتب     
املنزلة والشرائع املتقدمة معلنا تصديقها واإلميان هبا وجبميع رسل هللا الكرام، شاهدا هلم 
أبهنم أدوا األمانة وبلغوا الرسالة إىل أممهم، وأهنم كانوا أمناء صادقني، وأنه لزاما على كل 

م أن يصدق هذا ويؤمن به؛ ألن القرآن مل أيت بنسخ أصول الدين، والدين واحد،  مسل
وإمنا جاء مؤيدا لذلك الفصل الواحد الذي ال ينقسم وال يعمل بغريه، وكما تقدم مل 
ينسخ القرآن إال ما مل تبق له احلاجة داعية، من أحكام املعامالت، واختالف قوالب 

 
 العالت: الضرائر، ويقال: إخوة لعالت، أي أبوهم واحد، وأمهاتهم شتى.   - 1
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وأصلح للبشرية وأنفع، حسبما اقتضت القدرة اإلهلية  العبادة إىل ما هو أمسى وأرفع،  
 1والعناية الرابنية" 

وقد بقيت األمم على دين احلنيفية اإلبراهيمية موحدين حىت فرتة قريبة من بعثة    
حممد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  ومل تدخل الوثنية إىل جزيرة العرب إال قُبيل البعثة النبوية  

 جلبت إليه عقب السيطرة الرومانية على بالد الشام وبعض  بقليل عن طريق الشام اليت
، كما أن مالمح الوثنية العقدية اليت برزت يف اليمن حالة طارئة، أجزاء من جزيرة العرب

نتيجة احنرافات طرأت، كما تطرأ بعض االحنرافات الدينية بني احلني واحلني على بعض 
 يد قومها إىل جادة الصواب.  األداين، مث يقيض هللا من يصلح اعوجاجها ويع

واألصنام اليت انتشرت يف اجلزيرة العربية وما  جاءت شريعة اإلسالم لتهدم األواثن
ولتقرر مبدأ  حوهلا، بفعل الغزو الروماين، وعقيدته الوثنية قبل أن ينتقل إىل املسيحية،
 اء من قبلالوحدانية والعبادة هلل وحده، ولتكمل اللبنات السابقة اليت وضعها األنبي

"َمثَِلى َوَمَثُل األَنِْبَياِء َكَمَثِل َرُجٍل  هو عن نفسه:، كما يقول حممد، صلى هللا عليه وسلم
َها وَ  يـَُقولُوَن َبىَن َدارًا فََأمَتََّها َوَأْكَمَلَها ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة َفَجَعَل النَّاُس يَْدُخُلوهَنَا َويـَتَـَعجَُّبوَن ِمنـْ

: "فََأاَن َمْوِضُع اللَِّبَنِة ِجْئُت -صلى هللا عليه وسلم- اللَِّبَنِة". قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َلْوالَ َمْوِضعُ 
 2" َفَخَتْمُت األَنِْبَياءَ 

كما أثىن هللا تعاىل يف كتابه الكرمي على بعض من قوم موسى وعلى كتاهبم "التوراة"  
ا ُهًدى َونُوٌر حَيُْكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن أبهنا هدى ونور. )ِإانَّ أَنـْزَْلَنا التـَّْورَاَة ِفيهَ 

نِيُّوَن َواأَلْحَباُر مبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء..( ]املائدة:  َهاُدوا َوالرَّابَّ
44 ] 

 
 . 17.م. ص2000، 2أنظر: دين هللا واحد، عبدهللا علي الحكيمي، مؤسسة الثورة للطباعة والنشر. صنعاء، ط - 1

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت، دار األفاق الجديدة، بيروت،   صحيح مسلم،  -  2
 . 6103. باب ذكر كونه خاتم النبيين، حديث رقم: 65/7
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َنا َعَلى َآاَثرِِهْم بقبعد ذلك    -  عليه السالم  -  وأثىن على إجنيل عيسى   وله: )َوقـَفَّيـْ
يَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َومُ  َناُه اإِلجنِْ َصدِّقًا  ِبِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ُمَصدِّقًا ِلَما َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوَآتـَيـْ

 [ 46: ِلَما َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنَي( ]املائدة
وهكذا تشكلت عقيدة التوحيد منذ بدء اخلليقة وحىت اليوم على هذا النحو، لذا ال 
غرابة أن يقرر الرسول األعظم حممد صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق حقيقة  
اترخيية دينية هي حقيقة التوحيد، بكل ما يستتبعها من مفردات، حني قال: "اإلمياُن 

مَيَاٍن  ة". ويف رواية ملسلم: "مياٍن واحلكمُة مياني ميَاُن  اإْلِ أَْفِئَدًة،  ُهْم أََرقُّ  اْلَيَمِن  أَْهُل  َجاَء 
 ".  َواْلِفْقُه مَيَاٍن َواحلِْْكَمُة مَيَانَِيةٌ 

كان ميانيا فعال من قدمي الزمان، وكذلك الشأن مع    -  وعموده التوحيد  -  فاإلميان
الزمن،   قدمي  من  اليمنيون  عرفه  ذلك  وكل  اجتماعية،  تشريعية  منظومة  هو  مبا  الفقه، 
املزيد من نصوص  قد تكشف عن  األايم  قادم  القول. ولعل  النيب هبذا  اشار  وإليهما 

ج فتضيف  والعبث،  اإلمهال  ورهن  الطمي،  رهن  تزال  ال  اليت  مت  املسند  ما  إىل  ديدا 
اكتشافه يف هذا اجملال، وال شك أن ما تبقى الكثري والكثري، يف أرجاء اليمن اليت ال 

 تزال بكرا، وملا ُتكتشف بعد.  
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النظام السياسي جزء من النظام العام للدولة/ احلضارة، إىل جانب األنظمة األخرى 
الفقري  من عسك العمود  السياسي  النظام  وميثل  وثقافية وغريها.  وأمنية  واقتصادية  رية 

 الذي تتعلق به كل هذه األنظمة.  

حسبما    "سياسيا"  نستعرض هنا طرفا من احلالة اليمنية اليت كانت عليها قبل اإلسالم،
  ملدين ذكرت املصادر التارخيية، مع اجلزم أن ما غاب واختفى من مظاهر احلضارة والرقي ا

وملا يتم نفض الرتاب   ، ألن اليمن ال تزال بكرا  حىت اآلن؛   أكثر مما ظهر وبرز  والسياسي
عن كنوزها اخلفية ابلصورة اليت جيب، وهي كثرية، على الرغم مما متثله هذه الكنوز من 

تعامل  من خالل  قيمة مادية ومعنوية كبرية، مع أن هذا املوروث قد متت اإلساءة إليه  
بطريقة تقليدية، خارج سيطرة الدولة ورجاالت االختصاص يف هذا الشأن.  معه  البعض  

وقد ذكر املستشرق "هاليفي" أن منطقة اجلوف أغىن بقعة يف اجلزيرة العربية ابآلاثر، وله  
 وأهنا أيضا رمز جملد الدولة املعينية الغابرة.. 1فيها وحدها مثانون نقشا معينيا. 

 ثري من البلدان منطا من احلياة البدوية والقبلية البدائية الوقت الذي عاشت فيه ك  ففي
عاش اليمنيون حالة من املدنية والتحضر، مبا يف حياة املدنية من نظام  يف اترخيها القدمي،  

تنظم العالقة بني احلكام واحملكومني، حبيث ال يطغى طرف على   ،وتشريعات وتقنينات
 طرف فتختل املعادلة وتضطرب احلياة.. 

تكلم املؤرخون والرواة عن حضارة اليمن الكثري، مقارنني إايها ببقية احلضارات،    وقد
فهذا املؤرخ العريب الدكتور عدانن ترسيسي، يقول: "وإننا وإن كنا جنهُل الشيء الكثري  
عن املراِحل السَّابقة اليت مرت هبا احَلَضارة الَيَمِنيَّة قبل وصوهلا إىل تلك احلقبة املتطورة 

 
 . 55م، 1964، 2اليمن عبر التاريخ، أحمد حسين شرف الدين، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط: - 1
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اليت بعهد م العريضة  نعلم من اخلُطوط  فإننا  الكرمي،  القرآُن  اليت خلَّد ذكَرها  لكة سبأ 
اطلعنا عليها، واخلاصَّة اليت عرفها الَعَرب يف الَيَمن تُعترب من أقدم احَلَضارَات العاملية،  
وأن بين قحطان من الساميني، وكانوا من قادة احلياة املتطورة يف بداية معرفتنا للتاريخ، 

أن بعَضهم وصل إىل سدة احلُكم، وأصبح من األسر املالكة يف العهد الفرعوين كما  
الَقدمْي بوادي النيل. ويف عهد محورايب يف ِبالد ما بني النهرين، وال تزال األسر املالكة يف  

 1ِبالد احلبشة تنتسب إىل ذرية سليمان وبلقيس حىت يومنا هذا" 
كتابه "التمدن اإلسالمي" أن التَّمدن العريب الَقدمْي  ذكر املؤرخ جورجي زيدان يف    و

هو أْصل التمدن املصري القدمي، وأن عرب الَيَمن القْحطَانيَّة قد متدنوا متدان ال تزال آاثره  
والسبئيون   املعينيون  اإلمساعْيليَّة، كما كان  تتمدن  أن  قبل  من  الرمال،  حتت  مطمورة 

 2شَّرق والَغرب.. واحلمرييون واسطة عقد التجارة بني ال
وقال البحاثة األثري املستشرق "سانس": إن الَيَمن سابقة يف متدهنا على مصر واببل، 
وإهنا ِهي البالد اليت هاجر منها إىل مصر الفراعنة العظام، ومحلوا معهم العلم واحلكمة  

 3والزراعة. 
اجلنوبيَّة يف بناء احَلَضارة : "إن ُمَشاركة أْهل ِبالد الَعَرب  4ويقول املستشرق عبدهللا فيليب

اإلنسانية أمر ال يكاد ميكن يف وصفه املغاالة.. وَقْد حيسن بنا أن نذكر أن ِبالد الَعَرب 
اجلنوبيَّة على أقل تقدير طوال ألفي عام السَّابقة لظهور حممد قوة من القوى الُعظمى 

ن ُقطب الرحى من على األرض، هلا أعماهلا التجارية والفكريَّة، مث غدت بعد ذلك م 
امرباطورية عامليَّة ُعظمى، مت هلا بوحي اإِلْسالم ومتابعته، فحملت مشعل املعرفة، متوقدة 

عهود كان يغمر فيها الظالم يف أوراب، ولكنها قد نسيت ماضيها، أو انصرفت عن    يف
 5تقدير ما قامت إبجنازه من أْعَمال يف قدميها العتيد..

 
 .9اليمن وحضارة العرب، الدكتور عدنان ترسيسي، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت. د.ن.  - 1
 . فما بعدها..16/1انظر تاريخ التمدن اإلسالمي، جورجي زيدان، دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ت.  - 2
 .204م، 1982اليمن الخضراء مهد الحضارة، سابق،  - 3
 اسمه الحقيقي جون فيلبي، ولتحويل اسمه إلى عبدهللا قصة سَياِسيَّة مرتبطة بالملك عبد العزيز بن سعود. - 4
 . 204راء، سابق، اليمن الخض - 5
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التاريخ القدمي الدكتورة نورة النعيم أنه ثبت أثراي وجود    وتذكر الباحثة املتخصصة يف
أن  امليالد، وثبت  قبل  السادس  األلف  منذ  اجلزيرة  استيطان سكاين يف جنوب غرب 
اإلنسان سكن جنوب غرب اجلزيرة منذ هذه الفرتة، وتركز وجوده يف املرتفعات الوسطى، 

ستيطان حىت األلف اخلامس ويف السفوح الشرقية، ويف سهول هتامة، واستمر هذا اال
الصيد  من  فبدال  املنطقة،  يف  اقتصادي  حتول  حدث  الرابع  األلف  ويف  امليالد.  قبل 
وااللتقاط اجته اإلنسان فيها إىل االستقرار وإنتاج الطعام عن طريق الزراعة، ومل يتم هذا 
هتامة   سهول  يف  االستقرار  هذا  بداية  وكانت  وتدرج،  ببطء  مت  بل  فجأة؛  التحول 

ملرتفعات الشرقية، وتشري الدالئل األثرية إىل أن بداية هذا االستقرار كان بداية لظهور  وا
 1القرى الزراعية اليت ازدهرت خالل األلف الثالث قبل امليالد. 

على و  إايها  ال  مفضِّ الَقدمي،  الَيَمِن  َحَضارَة  َتشريَعاِت  يصُف  حىت،  فيليب  قال 
اجلنوب َتشريعات "محورايب" وتشريعات موسى وشر  َشرائُع عرب  أما   .." احلثيني:  ائع 

من  تلوح  دولة  نظام  على  وتدل  ياِسي،  السِّ والبلوغ  الشَّرعي،  النُّضج  بصفات  فتمتاُز 
 2خالله أوَضاع احلكم النيايب، ورمبا مل يكن يف آاثر الِقدم السَّحيقة ما يُدانيها رُقيا"

النص بشهادة  طُرًا،  األرض  ملوك  أول  اليمنيون  وكتاابت لقد كان  املسندية،  وص 
املؤرخني الغربيني، إضافة إىل ما تناقله اإلخباريون، وقد ذكر األصمعي املؤرخ واللغوي 

 3. قحطان بن هود أول ملك يف اإلنسانية لبس التاجفلك؛  أهل مُ   املعروف أن اليمنيني
مم  فاليمنيون أهل ممالك واسعة من قدمي الزمن، يف الوقت الذي مل تكن تعرف بقية األ

 وخاصة يف اجلزيرة العربية غري اإلمارات الصغرية املتناثرة، أو النظام القبلي البدائي.  
 ويف قحطان هذا قال حسان بن اثبت األنصاري اليماين، وهو شاعر الرسول: 

 فنحن بنو قحطان وامللك والعال   ومنا نيب هللا هود األخاير 

 
 .  65التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية، د. نورة النعيم، سابق،  - 1
 . 73اليمن وحضارة العرب، سابق،   - 2
. ويرى اليعقوبي في مروج الذهب أن أول من يعد من ملوك اليمن هو سبأ  4انظر تاريخ العرب قبل اإلسالم، األصمعي،    -  3

 . 74/2بن يشجب. 
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 أبخلب زاهرونس بعدما    أالت به حوت وصاحل واملرحوم ي
 شعيب وإلياس وذو الكفل كلهم  ميانون قد فازوا بطيب السرائر 

 

 دولة سبأ ومؤسسوها األوائل

قبل امليالد، بزعامة امللك سبأ بن يشجب   3500قامت دولة سبأ األوىل يف العام  
قبل    1500ومشلت اليمن كلها، وامتدت هذه الدولة إىل العام    1بن يعرب بن قحطان،

عصر هذا امللك األول مت أتسيس سد مأرب ألول مرة، وهو نفسه امللك  امليالد، ويف  
الذي سار إىل اببل واجلزيرة الفراتية والشام ومصر وأوطن يف كل منها قبائل ممن كانوا 
معه. وقبل ذلك كان قد وحد املمالك اليمنية املختلفة كلها حتت قيادته هو، بعد أن  

وان احلمريي فيه: "قام سبأ بن يشجب فجمع وصلت إىل ثالثة عشر والية، وقد قال نش
 2بين قحطان وبين هود".

قال ابن خلدون: َملَك بعد يشجب ابنه عبدمشس، وقيل امسه عامر، ومسي سبأ،  
 3أول من سىب، وبىن مدينة سبأ وسد مأرب". - فيما قيل - ألنه

ويرى املؤرخ حممد حسني الفرح أن األصوب أن سبأ بن يشجب هو أول من سىب، 
أي: غزا، وأن اسم سبأ مأخوذ من كلمة "سبأتن" وتعين: الغزو. مستشهدا مبا أورده  
الدكتور حممد يوسف عبدهللا بقوله: أن االسم سبأ ليس من السيب كما يذكر اإلخباريون؛ 

ان، وسار إىل أرض اببل وأرمينية وأرض الشام حيث قيل أن عبدمشس ويل أمر بين قحط
والفرات ومصر ورجع إىل اليمن وقد سىب خلقا كثريا، فسمي: سبأ؛ بل إن االسم سبأ  

 
إلى يعرب بن قحطان نسبة اعتزاء فوقية، وليست نسبة اتصال مباشر، كما ينتسب أي يمني اليوم إلى حمير أو  النسبة    -  1

 كهالن أو الهميسع، أي أن بينهما قرونا متطاولة من الزمن. 
 . 11ملوك حمير وأقيال اليمن، سابق،  - 2
 .  48/2تاريخ ابن خلدون،  - 3
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أي: غزا، و "سبأتن" أي الغزوة، ونون اآلخر هي أداة التعريف، ورسم املسند للكلمة  
   1يثبت أن االسم مهموز اآلخر، وهو كثري يف النقوش.

ن يشجب هو الذي قام بتوجيه القبائل القحطانية ابلتوجه مشاال حنو وامللك سبأ ب 
مشال اجلزيرة العربية وبالد الرافدين والشام ومصر للسكىن، بعد أن ازدمحت بالد اليمن 
ابلسكان، وتعترب هذه اهلجرة هي الثانية بعد اهلجرة األوىل اليت كانت يف األلف اخلامس 

وتبعتها هجرات أخرى امليالد،  إىل صاحب قبل  نسبة  ابن خلدون يف اترخيه  . وذكر 
التيجان أن سبأ هذا غزا األقطار، وبىن مدينة عني مشس إبقليم مصر، ووىل عليها ابنه  
األمتان  منهما  اللذان  وكهالن  محري  وأشهرهم  الُولد كثري،  من  لسبأ  وكان  اببليون، 

أعظمه، وكان منهم    العظيمتان من اليمنية أهل الكثرة وامللك والعز، وملك محري منهم
التبابعة، كما يذكر يف أخبارهم، وعد ابن حزم يف ُولده زيدان وابنه جنران بن زيدان، وبه  

 2مسيت البلد. 
ويف هذه الفرتة كانت أوىل هجرة من أطلق عليهم الفراعنة املصريني من اليمن إىل  

ا من اليمن إىل بالد النيل حسبما يذكر بعضهم املؤرخني الذين يرون أن الفراعنة هاجرو 
املصادر، ومنها قصة احلضارة، حيث  مصر، مستدلني مبا ورد من إشارات يف بعض 
يقول: ول ديورانت: ".. وقد لفت "شوينفرت" أنظار العلماء إىل تلك احلقيقة الطريفة 
العظيمة اخلطر، وهي أن الشعري والذرة الرفيعة والقمح، وأتنيس املاشية واملعز والضأن، 

ها يف مصر وبالد ما بني النهرين من أقدم العهود املدونة ال توجد يف وإن ظهرت كل
حالتها الربية الطبيعية يف مصر؛ بل يف بالد آسيا الغربية، وخباصة يف بالد اليمن، وبالد  

احلضارة أن  على  هذا  من  يستدل  وهو  القدمية،  احلبوب   -  العرب  زراعة  هنا  وهي 
املستأنسة  احليواانت  بالد قد ظهر   -  واستخدام  املدونة يف  غري  القدمية  العهود  ت يف 

 
. وانظر أيضا: أوراق في تاريخ اليمن وآثاره،  1/  49الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، محمد حسين الفرح،    -  1

 . 202سابق، 
. وفي القرن العاشر قبل الميالد،  11. وأيضا ملوك حمير وأقيال اليمن، نشوان الحميري،  53/2تاريخ ابن خلدون، سابق،    -  2

 تجديد للمستوطنات اليمنية التي كانت في بالد النوبة.    وفي عهد ياسر يهنعم حصلت موجة
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العرب، مث انتشرت يف صورة مثلث ثقايف إىل ما بني النهرين: سومر واببل وأشور وإىل  
 1مصر".

وقد تويف املؤسس الثاين للدولة اليمنية سبأ بن يشجب بعد قحطان بن هود يف سنة 
طور البناء وملا يكتمل    قبل امليالد، كما ذكر ذلك اليعقويب، وال يزال السد يف  3416

يعترب سبأ بن يشجب هو املؤسس األول، وأول   املؤرخني  بناؤه بعد، وإن كان بعض 
 ملوك اليمن. 

وقد ورث امللك عنه ابنه محري "العرجنج" الذي أجلسه عن ميينه، وكان يُعرف ابمللك 
ه زهاء املتوج؛ ألنه أول من وضع التاج الذهيب على رأسه من ملوك اليمن، واستمر حكم

مخسني سنة، ليتسلم احلكم بعده أخوه كهالن، مث أبناؤه من بعده الذين استمر حكمهم  
ثالمثئة سنة؛ وهنا تبدأ دورة جديدة من دورات احلكم يف آل اهلميسع بن محري فيما بني: 

قبل    2700قبل امليالد. وقد مات امللك اهلميسع بن محري سنة    2120إىل    2750
ناء العم يف شقاق على امللك، حىت توافقوا على ذي القرنني بعد  ، مث بقي أب2امليالد. 

ذلك فرتة طويلة، ليستقر امللك كما كان سابقا، أايم "عاد الثانية" يف القرن التاسع عشر،  
بزعامة مشس عاد بن امللك امللطاط سني مبالط، ذكره اهلمداين يف اإلكليل: أبو شداد  

محري بن سبأ عبدمشس. وعاد الثانية هذه   عاد بن امللطاط بن السكسك بن وائل بن
هي غري عاد األوىل اليت أشار إليها القرآن الكرمي بقوله: )وأنه أهلك عاد األوىل ومثود  

. أما الثانية فقد ختللت دولة سبأ؛ بل هي جزء منها، وإىل ذلك 50فما أبقى( النجم:  
 أشار نشوان احلمريي شعرا:  

 الرتب رهن ضرائح وصفاحوملوك محري ألف ملك أصبحوا   يف 
 م    والكتب من سري تقص صحاحــــــــــــآاثرهم يف األرض ختربان هب

 احــــــــــوك مل تكن بشحــــمنهم مل   ملكت مثود وعاد األخرى معا 

 
 .  43/2قصة الحضارة، ول وايريل ديورانت، ترجمة محمد بدران، بيروت، تونس، د. ت.  - 1
 الهميسع تعني الرجل القوي، ومن أوالد الهميسع: يامن وأيمن ومهيسع والهاسع ولحج ومتبع والمختسع وأقرع.   - 2
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مث خلفه   1قبل امليالد.   1781إىل    1815عاما، فيما بني:    34وقد حكم هذا امللك  
ابنه شداد بن مشس عاد، وهو حبسب اهلمداين الذي بلغ أقصى املشرق، ال يقف له  
أحد إال هلك، مث مضى على أرمينية، مث سار إىل الشام، مث إىل املغرب، حىت بلغ البحر 

 2احمليط، وهو يبين املدن ويتخذ املصانع، فأقام يف املغرب فرتة، مث قفل إىل املشرق. 
ن عاد مت أتسيس مدينة إرم اليت ذكرها هللا يف القرآن الكرمي بقوله:  ويف عهد شداد ب

 8.3)أمل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليت مل خُيلق مثلها يف البالد( الفجر:  
ويذكر البعض أن هذه املدينة يف عدن، وأنه الذي فتح ابب عدن الربي، املعروف إىل  

 واإلبداع.  اليوم بباب عدن، وهو آية يف اخللق
 

 الملوك التبابعة  

العام   التبابعة يف  التبع احلارث   1488ابتدأ اتريخ امللوك  قبل امليالد، وأوهلم امللك 
الرائش األول الذي وحد البالد مجيعها وقد كانت بدأت يف التمزق. والتبع: تعين امللك  

تبع، وقيل مُسوا كذلك لتتابع بعضهم إىل بعض، وهو لقب  
ُ
ملوكي، يشبه لقب الفرعون امل

يف مصر، وقيل ألهنم يـُّتبعون. ومل يكن يسمى التبع تبعا إال إذا دانت له مجيع البالد،  
ميلك حضرموت وسبأ  تبعا حىت  يسمى  اليمن ال  ملك  وقيل: كان  ملكا.  وإال مسي 

 4ومحري.
العام   من  التبابعة  استمر عصر  العام    1488وقد  إىل  امليالد  للميالد،    593قبل 

بن معديكرب    تعاقب على هذا الفرتة سبعون تـُّبعا، أوهلم احلارث الرائش األول، وآخرهم
 سيف بن ذي يزن. وفيهم قال الشاعر: 

 
 .  105/1اريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، سابق، انظر الجديد في ت - 1
 . والمقصود بالمغرب في الجملة األولى: الغرب. 183/8اإلكليل، الهمداني،  - 2
 اإلرم الَعَلم من الحجارة تنصب في المفازة.   - 3
 . 129/1انظر: الجديد في تاريخ   - 4
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 لنا من بين قحطان سبعون تبعا   أطاعت هلا ابخلرج منها األعاجم
 وقال نشوان احلمريي:  

 صــرــ ـــــــعدهتم سبـــعون ال تق      رٍ ـــــــتبابع األمالك من محي
 من محري األصغر، ما محري؟  من ولد الرائش مجهورهم   

  961وتُعترب امللكة بلقيس التبع الثالث عشر يف سلسلة امللوك التبابعة، فيما بني:  
التوراة    924إىل   ذكرت  السالم، كما  عليه  سليمان  النيب  عاصرت  وقد  امليالد،  قبل 

يقتصر على حكم اليمن فحسب؛ كما والقرآن الكرمي. وامتد حكمها إىل احلبشة، ومل  
التارخيية، فقد كانت احلبشة  جزءا من املمالك السبئية، وأن ملكة سبأ   تذكر املصادر 

كانت حتكم الَبلدين معا، وهلذا يعترب ملوك احلبشة أنفسهم من ُساَلَلة سليمان وبلقيس  
    1عليهما السالم.

"إ عن كتاب  العارف  ممتاز  عن  نقال  الفرح  املؤرخ  جرينفلد،  ذكر  لريتشارد  يبسينا" 
 وكتاب "اثيوبيا" لديفيد ابكستون ما يلي:  

ــ "يف حوايل العام ألف قبل امليالد قامت أعداد غري قليلة من قبائل جنوب اجلزيرة  
العربية بغزو مجاعي لألجزاء الشمالية من احلبشة، مبا يف ذلك أرترياي، كما اندفعت بعض 

املند القبائل عرب مضيق ابب  اهلضبة،  تلك  الشرقي من  القسم  ب إىل هضبة هرر يف 
وأدخلوا    -  احلاميني  -  وحبكم تفوقهم احلضاري فرضوا أنفسهم على سكان بالد احلبشة

هلجتهم وحضارهتم السبئية، مبا يف ذلك اخلط املسند ومهاراهتم العمرانية والزراعية إىل  
يكونوا قد جتاوزوا طور    احلبشة، وزرعوا بذور حضارهتم بني السكان األصليني الذين مل

حضارة  اتريخ  بدأ  للحبشة  األول  السبئي  واالستيطان  الغزو  وبذلك  البدائية..  احلياة 
 2أكسوم ذات املنشأ السبئي السامي العريق". 

 
"الشيطان والعرش" ما يثبت هذه الفكرة من جهة نظر اليهود   أساس هذه الفكرة يهودية، وهو يثبتونها في كبتهم، وفي كتاب  -  1

الذين يعتقدون أن الساللة التي حكمت الحبشة إلى عهد االمبراطور هيالسالسي كانت من ساللة منليك بن سليمان عليه السالم  
 من زوجته من بلقيس، مع أن بلقيس لم تتزوج سليمان عليه السالم أساسا.  

 .  298/1، في الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، 9وأكسوم، ممتاز العارف،  األحباش بين مأرب  - 2
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، وكان بعضهم يستقر على ساحل ارترياي، مث يتوغل وقد عربوا على موجات متعاقبة 
الكوشيني، وبسرعة اجتهت أنظارهم إىل   إىل الداخل، مغتصبا أقاليم كاملة من السكان

؛ حيث أخذوا يف توطيد أقدامهم عليها، وكان من بني من هاجر إىل  اهلضبة اخلصيبة 
تلك اهلضبة جمموعة من النازحني، يسمون أنفسهم "احلبشات" وقد أطلق امسهم على  

 1البالد كلها، فصارت تدعى احلبشة. 
اجلنوبية اليت مت العثور عليها يف منطقة "أكسوم"، ويف "جبا" ــ إن نقوش املسند العربية  

وإىل الشرق حيث ميتد الطريق من ميناء عدول تبني سعة انتشار النفوذ السبئي ابحلبشة  
 2قبل وحىت القرن السادس قبل امليالد. 

ملقه" منذ ليمنيني قد أدخلوا عبادة اإلله "ا وذكرت الدكتورة أمسهان سعيد اجلرو أن ا
رن العاشر قبل امليالد إىل اهلضبة االرتريية وأكسوم، فكل أمساء اآلهلة اليت وردت يف  الق

 3النقوش اليت وجدت يف احلبشة تذكر أمساء اآلهلة السبئية.
تشو جلنوب اجلزيرة    -  وذكر العامل األملاين "فورك" يف ترمجته لنبأ زايرة امللك الصيين مو

د ابلنصوص الصينية القدمية ابلنصوص الصينية القدمية  العربية يف القرن العاشر قبل امليال
أنه: كانت ملكة جنوب اجلزيرة العربية حتكم بالد العربية السعيدة وإقليم احلبشة "كولو"  
.. وأهنا كانت ملكة سبأ وهضبة احلبشة. مضيفا: وهي امللكة العظيمة الشهرة، بلقيس  

 ملكة سبأ اليت عاصرت سليمان". 
تعمار احلبشة بشكل خاص من قبل احلمرييني الذين هم من أقارب  مضيفا: وقد مت اس

السبئيني. وهناك إثبااتت على أن أفريقيا الشرقية كانت مستعمرة محريية سبئية يف القرن  
 4الرابع قبل امليالد. 

 
 . 160م، 1990، 2الساميون ولغاتهم، د. حسن ظاظا، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط: - 1
 األحباش بين مارب وأكسوم، سابق.  - 2
 م. 1992 48مجلة دراسات يمنية، العدد: د. أسمهان سعيد الجرو، الديانة عند قدماء اليمنيين،   - 3
 .  302م، 1998، 2بلقيس امرأة األلغاز وشيطانة الجنس، زياد منى، رياض الريس للكتب والنشر، ط: -4
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ُعثر  إذ  النصوص يف احلبشة؛  اليمنية كشفت عنها  للمسميات  وهناك نظائر دينية 
 1ملقه.. أوم وعتثر وذو ميم وااء آهلة مثل على أمس

ومل يقتصر حكم بلقيس على اليمن واحلبشة فحسب؛ بل لقد امتد أيضا مشاال وشرقا  
التبابعة،  من اجلزيرة العربية نفسها، وهو امتداد توارثته منذ عهد احلارث الرائش، أول 

ة يف القرن  يقول املؤرخ حامد عبدالقادر: "وقد قامت دولة سبأ بعد انقراض الدولة املعيني
العاشر قبل امليالد، وكانت أمالكها متتد إىل مشال اجلزيرة العربية يف عهد "جتالت بل  
عزر" و "سرجون الثاين" اآلشوريني. وكانت حدودها من الشمال تتاخم ُملك سليمان 

 2من جهة اجلنوب يف عهد بلقيس ملكة سبأ اليت ذكرت يف القرآن". 
"فلما وليت بلقيس امللك مجعت اجليوش العظيمة    ويف كتاب التيجان يف ملوك محري:

وسارت إىل مكة، فاعتمرت، وتوجهت إىل أرض اببل، فغلبت على من كان هبا من  
 3الناس، وبلغت أرض هناوند وأذربيجان، مث قفلت إىل اليمن". 

التبابعة ملوكا عدة يف عصور  الييمنيني: وكان هؤالء  التبابعة  ابن خلدون عن  قال 
حقاب متطاولة، مل يضبطهم احلصر، وال تقيدت منهم الشوارد، ورمبا كانوا متعاقبة، وأ

يتجاوزن ملك اليمن إىل ما بعد عنهم من العراق واهلند واملغرب اترة، ويقتصرون على  
 4مينهم أخرى.

ومن أبرز امللوك التبابعة امللك أفريقيش الذي قال عنه ابن خلدون يف اترخيه: قال  
أفريقيش بن قيس بن صيفي أخو احلرث الرائش، وهو الذي ذهب بقبائل  ابن حزم هو  

العرب إىل أفريقيا، وبه مسيت، وساق الرببر إليها من أرض كنعان.. ويقال أنه الذي مسى 
الربابرة هبذا االسم، ألنه ملا افتتح املغرب ومسع رطانتهم، قال: ما أكثر بربرهتم، فسموا 

 5رب: اختالط أصوات غري مفهومة، ومنه بربرة األسد الربابرة، والرببرة يف لغة الع
 

 . 161الملكة بلقيس التاريخ واألسطورة والرمز، د. بلقيس الحضراني،  - 1
 .  84األمم السامية مصادر تاريخها وحضارتها، حامد عبدالقادر، دار نهضة مصر للطبع والنشر، د. ت.  - 2
 . 161كتاب التيجان في ملوك حمير، تحقيق ونشر: مركز الدراسات واألبحاث اليمنية، صنعاء، د. ت،  - 3
 .  57/2تاريخ ابن خلدون  - 4
 .  2/ 59تاريخ ابن خلدون،  - 5
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 الملوك المكاربة

اختلف العلماء يف تعريف لفظة املكرب، فقيل: من اجلذر "كرب" ويعين احلاشد، 
جمع، وهو الذي جيمع حتت إمرته العديد من القبائل.

ُ
 1اجلامع، واملكرب: امل

ألن املكرب كان جيمع السلطة وقال آخرون: إنه من املقرب: أي املتقرب إىل اإلله؛ 
الدينية والسياسية. وكرب كرواب: أي دىن، وكل دان قريب هو كارب، واملالئكة الكروبيون 

 هم أقرب املالئكة إىل العرش.
امللكية  نظام  عرفت  معا، كما  السياسي  الديين/  النظام  اليمنية  الدولة  عرفت  وقد 

ع قبل امليالد، وقيل ما بني القرن الثامن  اخلالصة، فيما بني القرن التاسع إىل القرن الساب
والقرن اخلامس، مع اإلشارة إىل أن النظام الديين الذي ساد آنذاك ليس نظاما ثيوقراطيا/ 
كهنوتيا كبقية األنظمة اليت سادت بعض احلضارات القدمية أو حىت أورواب يف مرحلة  

لذي امتزج ابلسياسي  الحقة يف عصورها الوسطى وحىت العصر احلديث. النظام الديين ا
 كان جلعل الدين رافعة حضارية وقيمة أخالقية يف البناء والعمران، وحقا كان كذلك.  

وقد قال بعض الباحثني أن امللوك املكاربة حني انتحوا هذا االجتاه إمنا جاء بناء على 
رغبة احلاكم الديين/ املكرب يف االرتفاع بنفسه عن مستوى رائسة الكهنوت إىل مستوى  
امللكية ذات السلطات الشاملة، هراب من منافسة كبار الكهنة الذين يشاركونه السلطة  
ابسم الدين، ومنهم من يرى أن هؤالء احلكام أرادوا أن يتشبهوا جبرياهنم ملوك الدول  
املعاصرة، وميكن القول أن هذا التحول نتيجة تطور النظام اإلقليمي واحلاجة إىل تعزيز 

 2ة على الوضع الداخلي واخلارجي للدولة. سلطة احلاكم للسيطر 

 
م،  1998انظر: اليمن في عهد المكرب السبئي كرب إل وتر بن ذمر علي، القرن السابع قبل الميالد، "أطروحة دكتوراه"    -  1

 .  30جمال عبدالواسع قاسم الشرجبي، جامعة بغداد، 
 . 26 المجتمع اليمني القديم دراسة من خالل المناظر والنقوش، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، وائل فتحي مرسي، - 2
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ويتجلى املفهوم املدين للمكرب جبانب املفهوم الديين يف مملكة سبأ أكثر من غريها  
القدمية؛ حيث استخدم من قبل احلاكم نفسه لتعريف هويته يف   ىالك األخر ممن امل

شريف، استخدمه بداية النقوش اليت كان أيمر بكتابتها، وابلتايل فقد كان عبارة عن لقب  
احلاكم إلعطاء الشرعية حلكمه، وكذلك حىت ميكن قبوله كحاكم الحتاد القبائل من قبل 

، ويرجع البعض بداية هذا النظام إىل القرن الثامن  1القبائل املنخرطة يف ذلك االحتاد. 
 قبل امليالد. 

السياسي اخلال القسم املدين  تنقسم إىل قسمني:  امللك/ املكرب  ص،  وكانت مهام 
متمثال بقيادة اجليوش وخوض احلروب، وإصدار القوانني السياسية أو إقرارها بعد جمالس 
املسود، وإقامة املشاريع الزراعية وبناء املدن، وقد أشارت نصوص املسند إىل ذلك، كما 

للملك كرب ال     RES 4401وأيضا النقش:      RES 3954أشار إىل ذلك نقش النصر:  
أن امللك قد قام بتوزيع األراضي على الفالحني، الستغالهلا    بني؛ حيث يشري النص إىل

والذي يشري إىل قيام امللك "مسه علي ينف" الذي يشري      RES 4404زراعيا، والنقش:  
إىل أتسيس أعظم مشروع زراعي يف اتريخ اليمن قدميا وحديثا، وهو بناء سد مارب، 

قبل امليالد. إضافة إىل عشرات النقوش اليت   650عرف آنذاك بسد "رحب" يف العام  
ة وتعبيد الطرق، وغريها؛ أرخت ووثقت قيام امللوك بتأسيس املشاريع العمرانية والزراعي

أما القسم اآلخر فالديين، املرتبط أيضا ابألول، فمن مهامه بناء املعابد الدينية والتوسع 
هبا،   اخلاصة  اآلابر  وأيضا حفر  األراضي  ترميمها، وختصيص  أو  منها  القدمية  بناء  يف 

ذ األلف وتدشني وترؤس عملية الصيد املقدس اليت تتم مرة كل سنة، وهي عادة دينية من
األول قبل امليالد، يقودها املكرب/ امللك بنفسه مع كبار القوم ومنهم رجاالت الدين،  

 لصيد احليواانت، ومن مث تقدميها قرابني لإلله.  
وفيما يتعلق ابحلفاظ على األمن الداخلي فنجد أن امللك قد أوكلت إليه مهمة حفظ 

على ذلك القانون الذي سنه    األمن، ووضع قوانني وعقوابت للخارجني عليه، ومثال 
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بشأن تنفيذ عقوبة اإلعدام على اجملرمني   CIH 126"يدع إل بني" ملك سبأ، نقش:  
قانوان جزائيا حدد فيه عقوبة   RES 3878املخالفني للقانون، وكذلك يثبت لنا النقش:  

 1اإلعدام ملرتكب جرمية القتل.
إىل   850مكراب، من العام  ثالثة عشر    يف هذا العصروقد كان على رأس مملكة سبأ  

، على خالف بني املؤرخني، لتنتهي يف هذا التاريخ فرتة 650ق. م. أو    620العام  
ويرى جواد املكاربة، وتبدأ فرتة امللوك، ويعترب كرب إل وتر، آخر مكرب وأول ملك.  

علي أن عدد املكاربة سبعة عشر مكراب، كانوا يقيمون يف عاصمة سبأ القدمية "صرواح"  
 2ل هؤالء املكاربة "مسه علي". وأو 

ق.م. ازدهرت مملكة قتبان املوالية لسبأ، واليت   540وخالل هذه الفرتة وحىت العام  
 تعترب من أرقى املمالك اليمنية، وعاصمتها "متنع" يف بيحان من شبوة. 

وقد ازدهرت القوانني والتشريعات يف عهد الدولة القتبانية كثريا، عكست احلالة املدنية 
 لفرتة، واليت سنشري إليها الحقا. اليت وصلت إليها البالد يف تلك ا

ق. م. تبدأ فرتة امللوك؛ حيث كان امللك 115إىل العام    650أو    620من العام  
 يلقب ملك سبأ. بدال عن مكرب سبأ.

العام    العام  115ومن  إىل  م.  ملك سبأ وذو   300ق.  اللقب:  امليالد كان  بعد 
 ريدان.

العام    العام    300ومن  اللقب: ملك سبأ وذو ريدان،    بعد امليالد كان  525إىل 
 وحضرموت ومينات وأعراهبم طودا وهتامة.  

ويعترب نقش النصر ـ أكرب نص ُمسندي ـ اإلعالن األكرب لتأسيس الدولة املدنية ذات 
قبل امليالد.    يف القرن السابعاملساحة املرتامية األطراف على يد امللك كرب إيل وتر،  

 
 .  31المجتمع اليمني القديم دراسة من خالل المناظر والنقوش، سابق،  - 1
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ع ال للقبيلة، وقد كانت مملكته من حضرموت وعدن جاعال والء األمة اليمنية للوطن أمج
والتعمري   البناء  اجلديدة يف  اسرتاتيجيته  إىل  مشريا  غراب،  وهتامة  جنران مشاال  إىل  جنواب 
واستصالح السدود واألراضي الزراعية اليت هي عماد القوة يف العهد اجلديد، بعد أن  

هبا، وبعد خوضه لعدة معارك حربية  وحد كل املمالك اليمنية، مشاهلا وجنوهبا، شرقها وغر 
ثالثة  وأسر  ألف شخص،  ثالثني  على  يربو  ما  قتل  نتيجتها  ذلك، كانت  سبيل  يف 
وسبعني ألفا، كانوا هم عماد النهضة الزراعية اجلديدة. وأيضا غنيمة أربعمئة ومخسني 

 1ألف رأس من الغنم.

 ملوك سبأ 

وتر الذي تلقب ابمللك وترك يبتدئ عصر امللوك من املكرب سابقا، امللك كرب إل  
قبل امليالد على تقدير "هومل"   650لقب مكرب الذي حيمل صبغة دينية، من الفرتة  

قبل امليالد، وبعضهم يرى إىل   115كما أشار إىل ذلك جواد علي، وامتد حىت سنة  
قبل امليالد. وكان آخر ملوك هذه الفرتة هو امللك الشرح حيضب بن فرعم    109العام  

فقا لقائمة فيليب، وعدد ملوك هذه الفرتة مخسة وعشرون ملكا، ويف هذه الفرتة  ينهب، و 
انتقلت العاصمة من صرواح إىل مارب العاصمة اجلديدة، متخذين من قصر "سلحني" 

 مركزا للحكم. 

 ملوك سبأ وذو ريدان

من   الفرتة  هذه  الواقع   115تبدأ  وإن كانت يف  مبلوك محري،  امليالد، ومسيت  قبل 
ا سبئيا، حفاظا منهم على وحدة األراضي السبئية كاملة، وعلى تطبيق منط فيدرايل  امتداد

مارب،  عاصمتها  سبئية،  األوىل  فيدراليتني:  البالد كلها  من  جعل  احلكم،  من  مبكر 
والثانية ريدانية "محريية: عاصمتها ظفار القريبة من يرمي مبحافظة إب حاليا. وإن كان 

ق عليه البالد السبئية، نسبة إىل األصل. وهناك من الباحثني  مفهوم اليمن الكبري كله يطل 

 
 .34، م98، 1اليمن.. الظواهر الطبيعية والمعالم األثرية، محمد الشعيبي، ط: -1
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من يشري إىل وجود صراعات سياسية الحقة بسبب التسمية اليت تصارعها الطرفان؛ إذ  
كان ملوك "محري" يف ظفار يلقبون أنفسهم ملوك سبأ وذي ريدان، كما كان ملوك سبأ 

هم األحق به، فيما ملوك ظفار يف مارب أيضا يلقبون أنفسهم هبذا اللقب، ويرون أنفس
 فرع عنهم، فنشبت املعارك بني الطرفني. 

يقول ابفقيه: وحنن منيل إىل االعتقاد أبن قيام نظام سبأ وذي ريدان الذي يرمز إليه 
اللقب املزدوج إمنا مت منذ البداية على أساس حلف أو احتاد من هذا القبيل، ولعله عند  

املوجنرامي الشهري الذي يشبه خنلة زخرفية، والذي زينت به العمالت  ذلك اختذ الرمز  
 1املضروبة ابسم القصر ريدان، كما زينت به نقوش بين ذي ريدان وأقياهلم..

 

 ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت 

العام   من  الفرتة  هذه  انضمت   300تبدأ  وقد  التقريب،  وجه  على  ميالدية، 
عات مع سبأ قبل ذلك، كما انضمت أيضا "مينت" ومينات  "حضرموت" اليت كان هلا وق

تعين  هبذا  الشمال، وهي  تعين  اليت  "شامت"  بكلمة  النقوش  دائما يف  مقرونة  وردت 
ابفقيه. يرى  الساحلية كما  اجلنوبية  الرمسية   2املناطق  امللوكية  اإلضافة  أن  ذكر  الذي 

وهي وهتمت".  طودم  واعرهبمو  وهتامة/  طودا  ابفقيهحب  -  "وأعراهبم  التهائم   -  سب 
واهلضاب املمتدة والضاربة يف قلب احلجاز، ولعل أبرز دليل على مشولية هذا اللقب هو  

وصول امللك أبكرب   -  حقا  -  نقش "مأسل اجلمح" إىل اجلنوب من جند، وهو يثبت 
 3أسعد وابنه حسان يهامن قد زارا ذلك املوضع يف ركب من أعراب كندة.

فسه هبذا اللقب بعد غزو اليمن كما دل على ذلك النقش وقد لقب أبرهة احلبشي ن 
 .مبارب 541م: 

 
، 1في العربية السعيدة، دكتور محمد عبدالقادر بافقيه، مركز الدراسات والبحوث اليمني، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط:  -  1

 . 68م، 1993
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 راية الدولة وشعارها

الراية والشعار من املراسيم املعروفة عن املمالك والدول من قدمي الزمان، إذ يتخذ كل 
ملك أو سلطان أو أمري شعارا ورمزا خاصا بدولته، يف إشارة إىل رسم املالمح األولية 

كانت راية الدَّوَلة اللون األصفر، وهو  امة هلوية الدولة، ويف اليمن القدمي  واخلطوط الع
أما شعارهم فالنسر رمز القوة والسرمدية. وعملتهم من الذهب أو    ؛رمز للنصر والغلبة 

الدينية   أو  َياِسيَّة  السِّ الرموز  من  وبعض  امللوك  َعلْيها صور  منقوش  الربونز،  أو  الفضة 
وظهر النسر كشعار   كالنسر أو رأس الثور، رمز اخلصب والربكة، أو رمز اهلالل أو غريه.

اليمن، مث اليت خلدت صوره على واجهات ورمز ديين يف بعض ممالك  ل حضرموت 
العمارات وعلى العمالت النقدية، وأيضا عثر على منحواتت للنسر يف لقى مملكة ظفار 
يف إب. علما أن صورة النسر قد وجدت يف كل احلضارات القدمية غري اليمنية أيضا،  

التفاصيل حت  من  تكشف عن كثري  اليت  القيمة  والتحف  اآلاثر  من  هناك  تزال  ت  وال 
أنقاض اخلرائب ورهن الطمي والعبث، وخاصة يف اجلوف ومارب وحضرموت، وأيضا 
يف إب، ويف كل بقعة من بقاع اليمن، بل حتت كل شرب منها أثر حيكي جمدا ضائعا  
وكنوزا مهملة. يقول هاليفي: وليس يف كل بالد العرب مكان ينافس اجلوف يف كثرة ما  

ن الباحثني عن القدمي يرون فيه أمال عظيما وكنزا فيه من آاثر وخرائب عادية، ولذلك فإ
مثينا، وقد يكشف هلم عن صفحات مطوية من اتريخ تلك البالد، ورمبا يكشف عن 
اتريخ بالد أخرى كانت هلا صالت وعالقات ابليمن، وفيه مدن مهمة، كان هلا شأن 

 1وصيت يف اتريخ العامل القدمي. 
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 السلطة التشريعية 

تعددت طبيعة النظام السياسي احلاكم يف خمتلف العهود السبئية، ما بني ملكية دينية، 
 إىل ملكية شوروية، "ملئية" وهو السائد يف أغلب فرتات عهود احلكم السبئية احلمريية.  
لكن مع هذا كانوا   املكاربة؛  امللوك  امللك ذات صالحية واسعة، خاصة  لقد كان 

قبيلة،على محماطني مبجلس تشريعي   وكان   فلم يكن مطلق الصالحيات،  ستوى كل 
وامسه "املسود" يف  ـ  الذي يضم مندوبني أو ممثلني عن َهِذه اجملالس  -  ا اجمللس األعلىذه

امللك.    ايصادق عليه  ات اليتوالتقنين   اتبيده التشريع  -  سبأ وقتبان، و "مزود" يف معني
 رمسية مثل التـُّبَّع، وهو امللك الذي تدين له  وَقْد اختذ امللوُك وكباُر موظفي الدَّوَلة ألقاابً 

الناس،   الثاين بعد امللك، يقود اجليوَش ويوجه  كل البالد، فالقيل الذي هو يف املقام 
، وعرف األقيال أهنم مثل املرازبة عند  1واثلثهم: الذو. مفرد أذواء. وهو دون القيل مرتبة.

م امللك غريهم، وقيل: إن األذواء فوقهم، الفرس، يولوهنم على الوالايت العظيمة، وال يكل 
وإن امللوك كانوا يلون اجلهات الست، فتنتسب إليهم، فُيقال: ذو رعني، وذو أصبح،  

 2واألقيال بعدهم، وهم مبنزلة األمراء والقواد، وهلم أوضاع مستحسنة يف ترتيب مراتبهم. 
 3ويف املعجم السبئي: القيل أحد أفراد بيت رائسة يف شعب. 

يف   منه،  عن جزء  السياسي، وكشفت  النظام  طبيعة  على  بلقيس  قصة  دلت  وقد 
اإلشارة إىل أنه كان هلا جملس استشاري، تستشريه يف القضااي الكربى، وال تقطع أمرا  
دوهنم.، كغريها من امللوك الذين ال يستطيعون القطع يف أمر ما من األمور الكبرية حىت 

لت اي أيها املأل افتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمرا  )قايرجعوا إىل اجمللس االستشاري  

 
 يرى البعض أن َهذا التقسيم كان في الفترة الِحْميرية، وهناك تقسيمات أخرى بمسميات غير َهِذه في الفترات التي قبلها.  - 1
  93قصى، عمان،  نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، ابن سعيد األندلسي، تحقيق: دز نصرت عبدالرحمن، مكتبة األ  -  2

 فما بعدها.  
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من األقيال واألذواء   -  كما أشران  -  ويتكون اجمللس االستشاري  حىت تشهدون( النمل 
 وهم كبار القوم وصفوة الرجال يف اجملتمع متمثال يف جملس املسود "م س و د ن"

الرقي اال التشريعات بقوانينها وأنظمتها وجمالسها حالة  جتماعي والفكري وتعكس 
الذي توصلت إليه اجملتمعات اليمنية يف اترخيها القدمي، وحالة الرفاه االجتماعي وطبيعة 
احلياة اليت ينشدها اجملتمع، فمنظومة التشريعات اليمنية القدمية كانت عبارة عن قوانني 

ك، وعملوا مكتوبة، توارثها اليمنيون منذ القرن الرابع عشر قبل امليالد، وقد يكون قبل ذل
على تطويرها جيال بعد جيل، مكتسبة اهليبة واالحرتام لدى عامة الناس؛ كوهنا صدرت 
عن اإلله، أو عن إرادة اإلله، فكان انعكاسها املباشر على سلوك الناس ومنط حياهتم  

 اجلماعية، ال الفردية.  
 ودلت نصوص املسند على وجود مؤسستني سياسيتني شورويتني، مها:

1 " جملس  الثمانية ــ  األمالك  وسلطة  سبأ،  برملان  مبثابة  وكان  الثمانني"  األقوال 
"األسبئني". وحبسب اهلمداين فإن جملس "األقوال" يتكون من مثانني قيال من وجوه محري 
وكهالن، فإذا حدث ابمللك حدث كانوا الذين يقيمون القائم من بعده، ويعقدون له  

ك تراضوا خلريهم، وأدخلوا مكانه رجال ممن يلحق العهد، وكانوا إذا مل يرتضوا خبلف املل
بدرجة األقوال، فيتم الثمانني، ومل يكن هذا إال مرات يسرية؛ ألن امللك مل يكن يعدو 
آل الرائش، إال أن يتوىف امللك وأوالده صغارا أو يكل، فُيفعل ذلك حىت يُتدبر يف سواه 

 1من آل الرائش". 
األمريكية يف البنيان السبئي املشهور ابسم حمرم وقد كشفت تنقيبات البعثة األثرية  

بعل أوم" ويضم   م أن حمرم بلقيس يضم "معبد إل مقه1952بلقيس يف مارب سنة  
أيضا مبىن قاعة مل تدرك البعثة ماهيتها، وهي مقر جملس األقوال الثمانني، فقد وصفها  

اي بناايت، تقع يف مثانية رئيس البعثة األمريكية أبهنا: قاعة كبرية معقدة الشكل، فيها بقا
عمودا، وتوجد يف    32صفوف طويلة. وكان السقف على جوانب القاعة حمموال على  
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انفذة،    64جدار القاعة سلسلة مثرية لالهتمام من النوافذ االصطناعية، يبلغ عددها  
وكان للقاعة ابابن، أحدمها يؤدي إىل املعبد، والثاين يؤدي إىل ابب كبري، ذي ثالث 

قام بني عمودين كبريين، ويفضي إىل قاعة خارجية، وكانت األبواب واإلطارات قطع، م
 1واملدخل أبكمله والدرجات مغطاة برقائق من الربونز. 

وقد فسر ماهية هذه القاعة املؤرخ الفرح بقوله: فإذا أتملنا ذلك الوصف للقاعة ميكن 
بقااي مثانية صفوف من    إدراك أن بقااي البناايت اليت تقع يف مثانية صفوف طويلة هي

يف    8الكراسي احلجرية، او احلجرية الرخامية، كل صف لعشرة أشخاص على األقل  
. فهي قاعة جملس األقوال الثمانني "برملان دولة تبابعة 88=    11يف    8أو    80عشرة =  

حمرم   يف  عليها  املعثور  النقوش  يف  املذكورين  "أسبئن"  الثمانية  األمالك  ومعهم  سبأ" 
 2بلقيس. 

ــ األمالك الثمانية "أسبئن". وهم مثانية من كبار األذواء من بين محري األصغر بن 2
الثمانية أو مثامنة امللوك، وقد   سبأ األصغر بن سبأ األصغر، كان يُقال هلم: األمالك 
جاء ذكرهم يف النقوش بلفظ "أسبئن". وقال الدكتور حممد عبدالقادر ابفقيه: إن األسبوء  

 3م مثامنة امللوك، وهم مثانية أبيات سبئية. "أسبئن" يقصد هب
وذكر نشوان احلمريي أن امللك مل يكن يصلح ملن ميلك حىت يقيمه هؤالء الثمانية، 

 4وإن اجتمعوا على عزله عزلوه. 
أي أن اختيار ملك هو من جملس الثمانني "األقوال" أما عزل أي ملك فهو من  

 اختصاص املثامنة. 

 
 . 242كنوز مدينة بلقيس مدينة سبأ األثرية، ويندل فليبس، دار العلم للماليين، بيروت،  - 1
 .  234/1الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير،   - 2
 . وهؤالء المثامنة هم: ذو حزقر، ذو ثعلبان، ذو جدن، ذو سحر، ذو فيشان، ذو عثكالن. 2في العربية السعيدة، بافقيه، ج    -  3
 .  157السيرة الجامعة، نشوان الحميري،   - 4
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املسندية اليت أشارت إىل حتديد مدة الوايل الذي يعينه وقد وجدت بعض النقوش  
الذي يتحدث عن أحد السفراء املبتعثني   SH 31امللك على والية ما، كما يف النقش  

 خارج مملكة سبأ:  
 العودة ابلسالمة واألمان 

 من كل البعثات اليت أرسلها فيها سيده 
 والعرفان على 

 عودته ابلسالمة من مدينة صعدة
 أبرض خوالن؛ حيث عينه سيده

 1مشر يهرعش ليديرها أربع سنوات.
فهذا جزء من النص يشري إىل أن امللك قد منح "رميان" أربع سنوات حلكم صعدة،  
بعد أن أدى وظيفته الدبلوماسية يف اخلارج، إىل شيخ شرق اجلزيرة العربية، واليت أشار 

اليوم حلكام الوالايت أو احملافظات يف   إليها بقية النص املذكور. وهي املدة اليت مُتنح
 البلدان املتقدمة.  

ورغم االحندار الذي شهدته الدولة احلمريية يف فرتاهتا املتأخرة إال أهنا استطاعت أن  
الَعام   يف  األرض  وجه  على  جبارة  قوة  أعىت  احلملة    23تصد  يف  متمثال  امليالد  قبل 

ق كاملة، مبا يف ذلك الشَّام ومصر، وملا أرادت  العسكرية الرومانية اليت ابتلعت ِبالد الشَّر 
السيطرة على َطرْيق البخور يف الَيَمن مزَّقتها القوات الَيَمِنيَّة َشر مُمزق، وهزمتها َشر َهزمية  
حىت ولت األدابر على أطراف مارب، واعتربت عودة بعض قواهتا َساملة ـ بعد أن فرت  

 !. من أرض املعركة ـ غنيَمة يف حد ذاهتا
 
 

 
د. محمد أحمد   الموظف والدبلوماسي السبئي، المستغرب السوفيتي: أ. ج. لوندين، ترجمة: قائد محمد طربوش، مراجعة:  -  1

 .20م، 1986، 2علي، مجلة اإلكليل، العدد: 
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 القوانين والعقود 

ألن احلالة االجتماعية هي األصل للحالة السياسية للدولة أو احلضارة فسنستعرض  
هنا طرفا من تشريعات وأعراف هذه احلالة اليت سامهت يف صياغة بنية الدولة وصوال 

 إىل احلضارة.. 
هذا القانون:  ـ القانون املعيين القاضي بتنظيم الزواج بني املعينيني والديدانيني، ونص  1

"أي سيدة معينية تقرتن برجل من ديدان، وكذا أي سيدة من ديدان تقرتن برجل من 
 1معني فإن أبناءهم وبناهتم وزوجاهتم يصبحون معينيني، وكل ولد تلده السيدة املعينية.."

  2ـ القانون الثاين: "ال حيق شرعا زواج بنات مدينة مطرة من خارجها".2
لقوانني آنذاك تشبه اليوم ما يسمى "قانون اهلجرة واجلنسية"  إن إصدار مثل هذه ا

الذي حيافظ على حقوق الفرد اخلاصة، كما حيافظ على حقوق الدولة العامة املتمثلة يف 
الضرائب املدفوعة ممن مت جتنيسهم؛ خاصة إذا كانوا من التجار أو مالك األراضي. ويبدو  

سياق احلفاظ على التجارة ورأس املال من تسربه أن القانون الثاين "قانون مطرة" أييت يف  
إىل خارج املدينة؛ واحلفاظ على الشرحية السكانية القوية لإلبقاء على قوهتا االقتصادية؛ 
السيما وأن املرأة قد شاركت الرجل يف التجارة ويف خمتلف األعمال آنذاك، كما أشارت  

 3الباحثة.
ـ مثة العديد من الواثئق التارخيية اليت نظمت حياة الناس وتعامالهتم العامة من رعي 3

وعشور  واألوقاف  النذور  وواثئق  النصوص،  عليها  دلت  عامة،  وملكية  وزراعة  وري 

 
. "جزء من النص مفقود" حسب إشارة  214التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير. سابق،  -  1

الباحثة. ودادان او ددن مملكة فيدرالية/مقاطعة تابعة لمملكة معين، قامت في مستوطنة دادان وتيماء ومدائن االسود وجبل  
تسمى في الفترة االولى ددان ودامت ددان في مرحلتها األولى في الفترة  عكمة وخيبر غرب ما يعرف اليوم بالسعودية كانت  

 م. 150م و107ق.م( وفي مرحلتها الثانية سميت لحيان في الفترة الممتدة بين سنة  100  -ق.م  600)
 . 215نفسه،  - 2
 . 216نفسه،  -3
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ـ حالة من الرقي املدين واحلضاري، كما  ـ فيما تعكس  التجارة والزراعة. وهي تعكس 
 نني:سنشري إىل ذلك. ونص هذه القوا

 ــ وثيقة حتديد أراٍض زراعية 
 نص الوثيقة:

"هذا نصب األرض اليت وهبا ومنحا وابدال وقايضا كل من هوف عم يهنعم بن مسة  
وتر، ويدع أب جيل بن ذمر علي ملكي قتبان، لشعب آدم ابلواديني أخر وبرم، ورضيا 

القيمة واملساحة ثالثون  تبادل األرض، ودونت الوثيقة. وكون مساحة األرض مجيعها يف  
قطعة من جهة، وسبعة وعشرون قطعة من جهة أخرى. وحيرم الواديني آخر وبرم من أي 
أوامر   على  بناء  الوثيقة  وكون  زراعة،  أو  حراثة  طريق  عن  سواء  حدودمها،  يف  زايدة 
وتشريعات املعبود عم واملعبود آنباي، وبناء على الشرائع اليت سنت لربم سنوات طويلة  

فيها اتفق يدع أب مع قتبان، وميتنع كل فرد من زايدة أو نقص هذه األرض احملددة    اليت
يف الوثيقة الواضحة، سواء كان امللك شخصيا أو الشعب. ومن يقدم على زايدة أو  
جتزئة تلك األرض، أو من يقدم على زايدة أو نقص حمتوايت أسطر تلك الوثيقة، سواء 

 1ائلهم ليكن هو وأوالده يف عامل النسيان".من قتبان أو أوالد عم أو آدم وقب
واملالحظ أن هذه الوثيقة "صك ملكية" بني طرفني، أحدمها امللك، واآلخر مواطنون 
أو   زايدة  احلدود  هبذه  العبث  من  حتذر  ـ  النعيم  نورة  الباحثة  ـ حبسب  وهي  عاديون، 

وآنباي اللَذين  نقصاان؛ السيما وعلى هذا الصك مسحة مقدسة من اآلهلة القتبانية عم  
جاءت الوثيقة وفقا لتعاليمهما. ونص الوثيقة على أن أي زايدة أو نقص يف حمتوايهتا  

 من قبل أحد سيكون عامل النسيان يعين احلرمان واهلالك.  
 ــ وثيقة ملكية أرض زراعية 

 نص الوثيقة:

 
 . 219نفسه،  -1
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ة "ذمر يدع بن معد كرب بن ملحن بىن قناته املسماة تلط قناة مزرعة خنلة املسما
سقمن، سور كل مزرعته سقمن، وال حيق شرعا مطالبة أو منازعة ذمر يدع حقه ابملزرعة  

 1وابلقناة اليت جتلب له املاء والري، القناة املسماة "لغبت" اليت جتلب املاء على حمميته". 
والوثيقة تنص على ملكية صاحبها ملزرعة النخيل وقناة املاء التابعة هلا، حمذرة أي 

 امللكية.  منازع هلذه 
 ــ وثيقة متلك ملنشآت ري

 نص الوثيقة:
"حلي عثت والعز أبناء يذكر إل من بين مثد، شيدا وأحاطا طلف قناة مزرعتيهما، 
مزرعيت خنيلهما املسميتان لبخو وجوبل، وال حيق شرعا ألحد مطالبتهما، أو االدعاء  

 2" اليت ملكاها بسلطة املعبود املقه بقناهتما وجمريها
تقرر ملكية قناة ري ملالَكيها، وحتذر من أي اعتداء عليها أو منازعة مالَكيها   والوثيقة 

 هلا.
 ــ وثيقة متلك منزل 

 نص الوثيقة:
"هوف عم بن ثوبن اشرتى وامتلك، وحفر وأعد حجارة ونور بيته املسمى يفش،  

البيت، وبرجني من األسا  اللتني يف هذا  العلويتني  س، وخمزنه وديوانه وأروقته وحجرتيه 
لقانون استنادا  مجيعها،  أعاله  األعلى  وحىت  واملعبود  آنباي،  عثرت، املعبود  وبسلطة   ،

نباي وذات صنتم وذات ظهران، وبسلطة سيد يدع اب غيالن بن فرع عم، وآ  وبسلطة 
 3كرب، ملك قتبان"

 
 . 226نفسه،  - 1
 . 226نفسه،  - 2
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واإلشارة يف هذا النص إىل أمهية وجود صك شرعي قانوين ابمتالك منزل يشري إىل 
من الوعي والتحضر الذي وصلت إليه البالد يف تلك الفرتة، إذ ليس من حالة متقدمة  

عادات البدو أو اجملتمعات البدائية توثيق عقود البيع والشراء، انهيك عن عقود متلك 
منازل. ومثل هذه العقود أيضا نصوص تثبت صكوكا خاصة ابإلذن ببناء منزل بعد إذن  

يقة أخرى تثبت عملية شراء منزل، وأخرى  السلطة، وحسب نظام املعبود "آنباي"، ووث
 1تثبت عملية متلك قرب.. إخل. 
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 ــ وثائق تعامالت مالية

 نص الوثيقة:
بعل الوعول كل   نو حيمن الصرواحيون للمعبود املقه "أمضى وصدق  الشرح وأبناؤه ب

بين حيمن؛ حيث شهد حيون بن املقة   مال وربح يف وثيقة دين شرعية وثيقة طالب هبا
حيمن الصرواحي ابلتزامه هبا، وليبتلي اإلله املقه من ميتنع...  تلك الواثئق والسند لبين 
حيمن، لتكن شاهدا عند حدوث اعرتاض، ولتثبت. دونت هذه الوثيقة والسند يف شهر 

 1 بداية إمارة يقه ملك بن اب عم كبري خلل". ذي نسور يف
والوثيقة حبسب الباحثة نورة النعيم وثيقة دين بني الشرح وأبنائه من جهة، واملعبود 
املقه سيد الوعول من جهة أخرى. يتعهد فيها الشرح بدفع الدَّين ورحبه، ملتزما مبا جاء  

 يف وثيقة الدين.. إخل. 
ن الكرمي الحقا يف آية الدين؛ حيث ندب املكاتبة يف  ومثل هذه احلالة وجه هبا القرآ

الديون وتوثيق العقود، واإلشهاد عليها، حفاظا على احلقوق، وعدم الركون إىل ضمائر 
 الناس وحدها، فليس كل الناس حيتكمون لضمائرهم وأخالقياهتم..

املسند اليت ذكرهتا نصوص  اليومية  التعامالت  العديد من واثئق  أيضا  ،  ومثل هذه 
 2بعضها يف معامالت عادية وبسيطة، وأيضا غري اليومية. 

امللكية تصدر على هيئة مراسيم، وُتكتب يف غالب األحيان على  األوامر  وكانت 
لوحات من الربونز أو احلجر، وتعرض يف الطرق العامة أو املعابد، لرياها الناس مجيعا. 

 
 . 245نفسه،  - 1
من هذه التعامالت، مثال وثيقة تتحدث عن تسليم كمية من البر لشخص آخر لكي يطحنها، واتفاقية مساقاة بين وتوزيع    -2

المياه بين طرفين، واتفاقية رعي بين امرأة وآخر مقابل نصف ما تنتجه هذه األغنام سنويا، ووثائق أحالف ومعاهدات بين أكثر  
 باستفاضة.   من طرف. وهي مفصلة في الكتاب المذكور
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ا ليت كانت تزخرف من أعالهجمموعة كبرية من هذه اللوحات اوقد عثر املنقبون على  
 1أو أسفلها بنقوش خمتلفة. 

 

 وصايا الملوك 

نظر من  الكالم، ألن كالمهم عصارة فكر وخالصة  ملوك  امللوك  إن كالم  يقال: 
مواقعهم، اعتمل ابلتجريب واالستقراء والتقصي، وهو ما جيعله يف مرتبة أعلى من مرتبة 

ل األنبياء والفالسفة واملفكرين واملصلحني كالم العامة من الناس، لذا حفظ التاريخ أقوا
اليمنيني اليت مجعها  خالفا ملا عداها من األقوال. ومن بني هذا الكالم وصااي امللوك 
احلكم  يف  عامة  موجهات  مثلت  اهلجري،  الثالث  القرن  يف  اخلزاعي  علي  بن  دعبل 

بعضها صاحلا   ونظرايت يف السياسة مبقياس تلك املراحل اليت عاشوا فيها. بل ال يزال
 إىل اليوم كنصائح عامة يف التعامل بشكل عام.. 

 وصية قحطان

اي بين إنكم مل جتهلوا ما نزل بعاد دون غريهم  أوصى قحطان بنيه من بعده قائال: "
حني عتوا على رهبم وأعدوا آهلة يعبدوهنا من دونه وعصوا أمر رهبم، وأمر نبيهم هود وهو  

سواء السبيل. وما بكم من نعمة فمن هللا عز وجل.    أبوكم الذي علمكم اهلدى وعرفكم
بينكم. وأخوكم  فيما  القطيعة  فإنه داعية  الرحم خرياً. وإايكم واحلسد  وأوصيكم بذي 
يعرب أميين عليكم وخليفيت بينكم، فامسعوا له، وأطيعوا، واحفظوا وصييت، واثبتوا عليها، 

 واعملوا هبا ترشدوا، مث أنشأ يقول: 
 ظُ ــــٌن على ِسرِّْي وجهرَي حافـــــــأمي     يـــــــى وأنَت لــــــــــَت املرجــيشُجٍب أنأاب 

 ظُ ــــــــــــــــــــفقد سبقْت فيِه إليَك املواع    هُ ــــلُ ـــــــــــــنكُر فضـــَس يــــــــــــــــــعليَك بديٍن لي
 ظُ ــــــمالُذَك إن حامْت عليَك البواه     مــــهـــــــــــــوواصْل ذوي الُقرىب وحطُهْم فإنَّ 

 
 . 87عصر ما قبل اإلسالم، محمد مبروك نافع، مؤسسة هنداوي سي أي سي، د. ط،  - 1
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 ظُ ـــــــــــــــــوٌن مبا أنت الفــــــــــــفإنَك مره     قٍ ــــــــــــــــــــــــــطــــنـــــِن مـــــُه أبحســـــولفُظك عرِّب
 إذا ُأِسخطْت تلك العيوُن اجلواحظُ     دوةٍ ــــــــــلِّ بـــــِظ يف كُ ـــــــــــــيـــــغـــــ وُكْن كامتاً لل

 ظُ ـــِمَك ها تلك النفوس الغوائـلــــحب   رة ــــراً وجهـــــــــــــــــــــداء ســـــبغيٌض على األع
 ظُ ــــخِل الحــــإذا مل يالِحظُه من الب     هِ ـــــــــــــــــمـــــــحلــاَد إال بــوما ساَد من قد ش

 1ظُ ـــــــــــــــــَك واعـياً إنين لـــمــــــ يَّاً حـــــفـــح    كن ذا ِحجًى حمَض الشمائِل ماجداً ف
 

 وصية يعرب بن قحطان

 احفظوا مين خصاالً  يِن يعرب بن قحطان بنيه مما وصاه به أبوه، فقال هلم: اي بَ وأوصى  
عشراً تكون كذا لكم ذكراً وذخراً. اي بين تعلموا العلم واعملوا به. واتركوا احلسد عنكم 
وال تلتفتوا إليه، فإنه داعية القطيعة فيما بينكم، وجتنبوا الشر وأهله، فإن الشر ال جيلب 

لكرب؛ فإنه عليكم خرياً. وأنصفوا الناس من أنفسكم لينصفوكم من أنفسهم. وإايكم وا
الناس وحيببكم إليهم.  يبعد قلوب الرجال عنكم. وعليكم ابلتواضع، فإنه يقربكم من 
واصفحوا عن املسيء إليكم، فإن الصفح عن املسيء جينبكم العداء ويزيد مع السؤدد  
سؤدداً ومع الفضل فضاًل. وآثروا اجلار الدخيل على أنفسكم، فإن مجاله مجالكم. وألن 

خري له من أن يسوء حال جاره، ألن تفقد الناس للمقتدي أكثر يسوء حال أحدكم  
من تفقدهم للمقتدى به. وانصروا مواليكم، فإن مواليكم يف السلم واحلرب منكم ولكم. 
وابن موالكم من أنفسكم، وحقه عليكم مثل حق أحدكم على سائركم. وإذا استشاركم  

يف مثل ما استشاركم فيه، فإهنا مستشري فأشريوا عليه مبثل ما تشريون به على أنفسكم  
أمانة ألقاها يف أعناقكم، واألمانة ما قد علمتم. ومتسكوا ابصطناع الرجال أجدر أن  
 تسودوا به عليهم، وأحرى أن يزيدكم ذلك شرفاً وفخراً إىل آخر الدهر. مث أنشأ يقول: 

 
 

وصايا الملوك وأبناء الملوك من ولد قحطان بن هود، دعبل بن علي الخزاعي، برواية علي بن محمد دعبل الخزاعي،    -  1
 .  26م، 1997،  1تحقيق: د. نزار أباظة، دار البشائر، دمشق، ط:
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 ودِ ـــــــــــــ بِه وصَّاُه قحطاُن بن ه        ا ـــــــــمَّ ــــــُد عــــعـــــكُم مل يــــــوـيَّ أبـــنبَ 
 دودِ ــــــــــــــأبوه عن اإلله عن اجل    مـــــما وصى أابكــــ اكم بــــــــــــفوص

 ليدِ ــفما ذو الِعلم كالِطفل الب   وه ــــــــــــمــــلــــــلَم مثَّ تعــــــــعـــــــــأذيعوا ال
 ودِ ـــــــــــــــــــتلٍّ حســلِّ خمـــــــغوايَة ك ٍد فتغُووا  ــــــــــــــوال ُتُصغوا إىل حس

 فليَس الشرُّ من ُخُلِق الرشيدِ     وُذودوا الشرَّ عنُكْم ما استطعتم 
 لينصفُكْم مع القاصي البعيدِ  لِّ داٍن  ــــــــــكــــــــــــــــوكونُوا منصفنَي ل

 دِ ـــــــنيــفإنَّ الِكرَب من ِشَيِم الع        وُه ـــــــــــــــــــــفاتركُ وابُب الِكرْب عنكْم 
 على فضِل التواُضع من مزيدِ         دوا  ـــــــــــــــــــعليكْم ابلتواُضع، ال تزي

لِك العت ُل ما ابتغيتْم ــــضـــوإنَّ الصَّفح أف
ُ
 دِ ـــــــــــــــيــبه شرفاً مع امل

 دِ ــــــــــــفإنَّ اجلاَر ذو احلقِّ الوكي        ْم ــــــــــــكــــوحقُّ اجلاِر ال تنسوه في
 1ودِ ــــــــــــــــٍة وجــــــلَّ مكرمــــتنالوا كُ        ىّــ تَ ــــــــ ِر حــعليكْم ابصطناِع اخلي
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 وصية يشجب بن يعرب 

 بن يعرب بن قحطان بنيه من بعده فقال: أوصى يشجب 
بين إين مل أُسد إخويت وعشرييت إال حبفظي وصية أيب يعرب بن قحطان وبعملي هبا 
وثبايت عليها. وإن أيب يعرب بن قحطان مل يسد إخوته وعشريته إال حبفظه وصية أبيه  

ي قحطان قحطان بن هود النيب صلى هللا عليه وسلم وبعمله هبا وثباته عليها، وإن جد
بن هود النيب صلى هللا عليه وسلم مل يسد قومه وإخوته إال حبفظه وصية أبيه هود النيب 
صلى هللا عليه وسلم وبعمله هبا وثباته عليها. فابقوا على ما وجدمتوين عليه، وهو الذي  
  أهنيته إليكم كالماً وشعراً مما وصاين به أيب. وقد حفظتم الكل، فاثبتوا علي، واعملوا به، 

 وهللا خيلفين عليكم، مث الرشيد املهتدي منكم. وأنشأ يقول:
  

 انِ ــطـــعِد قحــوصَّى بنيه أيب من ب  ما ـــــأوصى النيب ابنه قحطان جدِّي ب
 واين ــــــن دوِن إخـــــَده مـعــــوُحزتُه ب    ِه ـــــــوتــــــــــــــــن دوِن إخـــــعلٌم حواُه أيب م

 يــانــــه هبا يوماً ووصَّ ــــــى بنيــــــوصّ      اً ــــــــــمـــــــِدِه شيــعــــرٌب من بــــعـــــوزاَدين ي
 ظُها آخَر األايِم من شاين ـــــفـــــوح     ا ـــــهـهان بــــ حفظُتها حينما غريي است

 انِ ـــُملكنا ثهل أنَت بعدي لنا يف   ٍف ــــــ أعبَد مشٍس أبيَت اللعَن من خل
 اينـــــطـــم ُملكي وُسلــكـبِه ثبتُت ل  هل أنَت حتفُظ عينِّ ما حفظُت وما 

 1النِ ــــــــــَر إعـــــاً غيـوقد إخاُلَك ظن     اً ــــــــداً فطنــــــــــــــــــــــــ بلى رأيتك هشاً ماج
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 وصية حمير بن سبأ 

وكانوا اثين عشر رجاًل    -يعرب بن قحطان بنيه  محري بن سبأ بن يشجب بن  أوصى 
فقال: اي بين، ما اجتمع اثنان متآزران متعاضدان على أربعة نفر أو مخسة من أشتات    -

نفر متآزرون متعاضدون   الناس إال غلباهم وملكا أسرهم وقيادهم، وما اجتمع مخسة 
م، وما اجتمع عشر  على عشرة أنفار من أشتات الناس إال غلبوهم وملكوا أسرهم وقياده

أنفار متآزرون متعاضدون على اجلماعة اليت يكون ميلهم عدد أوزان األنفس من أشتات  
ا عصابة غلبت أربعني رجالً يوشك هلا  الناس إال غلبوهم وملكوا أسرهم وقيادهم. وأميُّ

ب أن تغلب الثمانني واملائة وما فوق ذلك، وغالب املائة حريُّون أن يغلبوا املائتني. وغال
ال يطمع فيها األلف ألف رجل.  وا األلف. ومنتهى العز للفرقة أاملائتني حريون أن يغلب

وما من رجل أطاعه رجل فقام ابجملازاة له على ذلك إال أطاعه عشرة، وما من رجل 
أطاعه عشرة أنفار فقام ابجملازاة هلم على طاعتهم له إال أطاعه مائة رجل، ومن أطاعه  

جملازاة على طاعتهم له إال أطاعه ألف رجل، وما من رجل أطاعه  مائة رجل فقام هلم اب
 ألف رجل إال وقد ساد ال حمالة..

اي بين، أطيعوا األرشد فاألرشد منكم، وال تعصوا أخاكم اهلميسع فإنه خليفيت بعد 
هللا فيكم وأميين فيما بينكم، وإنه لسيفكم وأنتم حد ذلك السيف، وإنه لرحمكم، وأنتم 

لرمح وما السيف لوال احلد، وما احلد لوال السيف، وما السنان لوال الرمح،  سنان ذلك ا
 وما الرمح لوال السنان، أنتم ابهلميسع وله، واهلميسع بكم ولكم. مث أنشد يقول:

 عُ ـــفسْر يل هِبا يف النَّاِس بعدي مهيس مهيسُع مل جتهْل مَع الناِس سرييت  
 عُ ـــــفنــــــم من شئَت يوماً وتبــــــهـــــتضرُّ  ْم  ـــــــــــــــفإهنَّ راً ــــــــبينَّ هبْم أوصيَك خي

 عُ ــــــــــدفــــمردُّ األعادي الكاشحنَي وم ده  ـــعــــــــــوعمك وابن العمِّ دونَك ب
 عُ ـــز ــــــــــِة مفــــــريـــــ ْم لَك من دوِن البــــوه هُم لَك كهٌف بل ُهُم لَك موئٌل 
 عُ ــــ ــــــــــــضـــــــــــــــ اُث وختــغــيِذلُّ وتنقاُد الب وليَس ُعقاُب الطري يوماً وإن هلا  
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 عُ ــــــــــــــــــــِه للمبيِت وترجـــــــــــ يـــؤوُل إلــــــــــت   تؤوُل إىل وكٍر سوى وكرَها الذي
 رعُ ـــــــإىل الرِّفق من مخس القوارب أس   م ـــــهــــــمهيسُع إنَّ الناَس وحٌش وإن

 عُ ـــــــــــصنــــو يــــــــــفُكلُّ امرٍئ جُيزى مبا ه   ِه ــــــلـــِر جُتز مبثــــــــــــــــمهيسُع ُجْد ابخلي
 فحظَُّك منهم أن يُطيعوا ويسمعوا ياَدُهْم ـــمهيسُع داِر الناَس تُعَط ق

 زرعُ ـــــــــــــَت تــــطواَل الليايل غرَي ما أن د  ــأنَت حاصمهيسُع ال وهللا إن 
 1عُ ـــإبخوِتَك الُقرىب فهْل أَنَت تسم  فأُوصيَك ابإلفضاِل مثَل وصيَّيت 

توارثوها خلفا عن سلف،   اليت  اليمنيني  امللوك  لبقية  الوصااي  أيضا عشرات  وهناك 
 ماع..ومثلت مبجموعها دستورا ومرجعا يف السياسة واالجت
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اليمن قد بلغت شأوا  القوة السياسية ألي دولة، ومبا أن  القوة العسكرية جزء من 
العسكري   الصعيد  على  فقد كانت كذلك  أشران،  السياسي كما  املستوى  على  عاليا 

 الذي يعترب جزءا من امرباطوريتها السياسية املمتدة خارج اجلزيرة العربية. 
التا ريخ القدمي مؤسسة قائمة بكافة فرقه وقد كان اجليش اليمين "أسد ملكني" يف 

احلربية، وأزايئه املوحدة، وأسلحته اليت ختتص هبا كل فرقة، كما تذكر نصوص املسند  
لقد   الندافني،  أو  والقواسني،  والفرسان  واهلجانة  املشاة  جند  "ُعرف  حيث  التارخيية؛ 

  1يف أرض املعركة"استخدموا تشكيلة متنوعة من األسلحة القتالية، وذلك تبعا ملهام الفرد  
أما يف السلم فقد كانت مهمتهم محاية قوافل التجارة وحراسة املدن واملرافق العامة للدولة،  
وحراسة املكارب وامللوك وكبار موظفي الدولة والشخصيات اهلامة، ومساعدة موظفي  

   2الضرائب على حتصيلها. 

 القوة البشرية

إىل عدة فرق عسكرية،    اجليش   مت تقسيم   ظيم العايل فقدللرتتيب الكبري والتننتيجة  
 كل فرقة تؤدي مهمة معينة، وهلا سالحها اخلاص هبا. وهذه الفرق هي:

 المشاة 

"أسدم" أو "رجلم" هو االسم الرمسي هلذه الفرقة األكثر عدة وعتادا، وكانوا األكثر  
أمهية من غريهم من الفرق يف احلروب اجلبلية اليت ال تستطيع اجلمال أو الفرسان استعراض 

 
 .150األسلحة في اليمن القديم، نسخة إلكترونية بمكتبة رئاسة الجمهورية اليمنية، غير معروفة المؤلف.  - 1
انظر: الصراع بين الممالك اليمنية القديمة، أسبابه ونتائجه، عبدهللا علي الفيش عطبوش، أطروحة دكتوراة، جامعة دمشق.    -  2

 م. 2008مارس، 
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نقش   ويذكر  املعارك،  يف  السهام  تستخدم  وكانت  فيها كثريا.  العسكرية  مهارهتا 
(J631/33امسه حربية  فئة  الرتاشق، (  والندف  املعافر.  رماة  وتعين  معفرم"  "ندف  ا: 

الرماة  تعين  اليت  أيضا امسها: "صيدمهو وقبضهمو"  تراشقوا. وفئة أخرى  تعين  وتنادفوا 
اللحوم  إىل  حتتاج  اليت  معه  األخرى  والقوات  اجليش  متوين  يف  وتساهم  ومساعديهم، 

البعيدة. ومثة نصوص كثرية تؤر  خ للحمالت العسكرية يف وغريها، خاصة يف الغزوات 
املستخدمة  األسلحة  بعضا من  العاصمة ظفار. وتذكر  بعدها ابجتاه  املعافر وما  بالد 

 1آنذاك.
 2وأهم سالح املشاة آنذاك هو السيوف والرماح والنبال والفؤوس ذات احلدين. 

 الهجانة 

 حبكم اتساع مساحة اليمن القدمي ومتددها فقد كان من الضروري أن يؤسس اجليش 
فرقة اهلجانة، أو راكيب اجلمال، وقد ورد اسم هذه الفرقة يف نصوص املسند ابسم "ركبم"  

( حيث ذكرت معارك حربية يف  Ja577/15أو "ركوبيسم" أو "ركبت" كما يف النقش: ) 
القرنني الثاين والثالث امليالدي فيها هذه الفرقة، يف عهد سبأ علهان هنفان، ومن بعده 

بة أعدادها كثرية تفوق أعداد اخليول؛ وقد وصل عدد اهلجانة يف  شعر أوتر، وجبمال مدر 
إحدى املعارك ألفا وستمئة هجاان؛ بل إنه يف إحدى املعارك بني اجليش احلمريي واجليش  

فارسا، مقابل    125هجاان و  3500م، بلغت اهلجانة احلضرمية  305احلضرمي يف العام  
الن  70هجاان محرياي و  750 ، وهلذا ال غرابة أن يرتبط  3قش  فارسا، كما يذكر نص 

اإلنسان ابجلمل ارتباطا وجدانيا إىل حد مصاحبته بعد موته، كما هو الشأن يف بعض 
رافقت   جلمال  عظمية  هياكل  اجلنائزي  األاثث  ضمن  من  ووجد  نبشت  اليت  القبور 

 قبورهم.! إىلاألموات 

 
 .  151األسلحة في اليمن القديم،  - 1
 ، نقال عن استرابو. 160الصراع بين الممالك اليمنية القديمة، سابق،  - 2
   157 األسلحة في اليمن القديم، - 3
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واملطارد احلركة  وخفة  السرعة  على  تعتمد  سريعة  هجومية  قوة  واملراقبة وهذه  ة 
واالستطالع ومحاية األطراف واملؤخرة، وجزء منها خمتص حبمل األثقال من مؤن وطعام 

 وشراب.. 

 الرماة 

وهؤالء يقاتلون مع املشاة واهلجانة، مهمتهم اهلجوم أول املعركة، ومحاية من بعدهم 
 . من أي هجوم، وسالحهم النبال

 الفرسان 

الثا الفرقة  اخليالة  أو  الفرسان  اخليل يُعترب  اقرتنت  وقد  القدمي،  اليمين  اجليش  لثة يف 
ابحلرب عرب الزمن، وهلا من األمهية الكبرية ما هلا، فهي الفئة احلامسة غالبا يف أي معركة،  
حىت يف التشريع اإلسالمي كان للفرسان من االمتيازات ما ليس لغريهم، وقد ذكرت 

عد أتلب إىل حضرموت سنة كثريا يف نصوص املسند، كما يف محلة القائد احلمريي س
وسبعمئة  315 فارسا  بسبعني  حضرموت  مملكة  على  ينقض  أن  استطاع  والذي  م. 

، وقد مت استخدام اخليول يف املعارك احلربية اليمنية منذ القرن الثامن  1ومخسني هجاان.
قبل امليالد. ومثة رسومات قدمية تصور الفارس على اخليل أثناء احتدام املعارك، وطبيعة 

 قتاله. 
القدم، حىت  تربيتها منذ  اليمنيون  اليت أجاد  املعروف أن اخليل من احليواانت  ومن 

ال يف إنتاج اجلياد العربية األصيلة اليت كانت ُتصدر إىل أقاصي كانت اليمن مضراب لألمث
 2. البالد جلودهتا، ولسرعتها الفائقة 

 
أن هذا سعد تالب تيلف الجدني قائد جيش األعراب الحميري    Ja 665. يذكر النقش  160األسلحة في اليمن القديم،    -  1

أرسل أربعة فرسان لالستطالع، وليكونوا طليعة الجيش، فعادوا وأخبروا الهجانة المكونة من ثالثين راكبا ليأخذوا مواقعهم الدفاعية  
راكبا من هجانة حضرموت، وهذا النص يوحي بأن ثمة عيونا للجيش أو ما يسمى اليوم رجال االستطالع  استعدادا لمقابلة سبعين  

 الحربي.
 .  370م، 2015، 1انظر: اليمن في العهد األيوبي، د. جمال عبدولي، مركز النشر الجامعي، ط: - 2



127 
 

 

 لباس الجند

لكون اجليش مؤسسة رمسية يف اتريخ اليمن القدمي فال بد أن يكون جلنوده هيئتهم  
يزيدهم هيبة إىل   الذي  هيبتهم، ومن ذلك الرمسية اخلاصة هبم، كموظفي دولة، األمر 

اخلوذة العسكرية اليت حتمي الرأس وجانيب الوجه، ويعلوها قرانن معقوفان، يشبهان قرين  
احلديدي  الدرع  امليالد. وأيضا  قبل  الثامن  القرن  املعيين يف  اجلندي  لبسها  الثور، وقد 

 1الذي كان يلبسه ويقي صدره وظهره ويصل إىل مستوى الساقني. 
دي ميين قدمي مرسومة على قطعة عقيق، تكون لباسه من "وقد ُعثر على صورة جن

الرأس، وجنبية خنجر،   برقبة، وخوذة على  سروال قصري، وقميص نصف كم، وحذاء 
وهذا اللباس العسكري كان خاصا ابجليش الرمسي املسمى مخيس، وكذلك للمتطوعني 

 2فيه، وُيسلم هذا الزي ألفراد اجليش من الدولة". 

كلثوم التغليب ما يشي إىل نوع معني من اللباس امسه "اليلب" ويف معلقة عمرو بن  
 يبدو أنه من لباس الفرسان آنذاك، حيث قال:  

 ن وينحنينا ــمـــقـــــعلينا البيض اليلب اليماين     وأسياف ي
 

 الشعار 

لكل دولة أو مجاعة أو جيش شعاره اخلاص به، يف كل زمان ومكان. وقد جعل 
اليمنيون القدماء من النسر شعارا هلم؛ ابعتبار النسر رمزا للقوة واالنقضاض واحلدة يف  
النظر الذي يقع على الفريسة أينما كانت؛ لذا زينوا به قصورهم وواجهات بيوهتم ومباين  

والسواري، كما زينوا به مقابض أسلحتهم القدمية، وال تزال   الدولة، ورمسوه على األعالم
 

 . 147نفسه،  - 1
 . 163الصراع بين الممالك اليمنية القديمة،  - 2
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عينه   على  أكثر  الرتكيز  مع  النسر،  رأس وعنق  دى حتمل 
ُ
وامل اخلناجر  بعض  اليوم  إىل 

 ومنقاره. 
عدة  على  ورمسه  حنته  الزمن يف  قدمي  منذ  اليمنيون  والنقاشون  النحاتون  تفنن  هلذا 

يضم جناحيه، واترة أخرى يظهر فاردا أوضاع، فنجده قد ُصور واقفا، بوضع جانيب  
 1جلناحيه، انظرا إىل أحد اجلانبني، واثلثة يظهر يف مشاهد صراع وعراك مع الثعابني.

 

 القيادة 

كان امللك نفسه هو القائد األعلى للجيش، يقودهم يف املعارك احلامسة ميدانيا، وقد 
نون من األقيال واألذواء  أشرف على اإلعداد والتجهيز وعني القادة الذين عادة ما يكو 

ـ  الكثرة  فيقاتلون معهم، وقد كانت  الشعب  أفراد  بعضا من  الذين يضمون إىل اجلند 
سابقا ـ هي رهان النصر ألي جيش يف الغالب، لذا يتم رفد اجليش الرمسي للدولة أبفراد  

 2من الشعب بواسطة هؤالء األقيال أو األذواء.
 

 المباني العسكرية 

امل احلروب  لليمن، كانت  بفعل  احلضاري  االحندار  إابن  األخرية  القرون  يف  تالحقة 
املباين العسكرية والتحصينات القتالية هي اهلدُف األول واألبرز للتدمري من قبل احلمالت  
العسكرية الداخلية اليت كانت تستهدف بعضها بعضا؛ لذا مل جند هلا كثريا من املعامل 

ليل هو مما تبقى من التدمري واهلدم آنذاك، ومما تبقى  األثرية عدا القليل منها، وهذا الق
أيضا من تطاول بعض الناس على اآلاثر. ليس املباين العسكرية هي اليت طاهلا التدمري  

 
م، محافظة ذمار، فضل العميسي، رسالة ماجستير،  115:  525انظر: الزخارف والمنحوتات الحجرية في الفترة الحميرية:    -  1

 .  135م، 2008المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث، المغرب، 
 لذو، ويعني صاحب القصر.. والقيل أقل مرتبة من الملك، يليه ا 165نفسه،  - 2
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واالنسحاق، جراء احلمالت احلربية فحسب؛ بل وحىت املدن، فالنقش السبئي "ربرتوار" 
بتدمري مدن املعافر، وكان "جالزر" ُيشري إىل أن جيش كرب إل وتر قام    3945رقم  

 1ذلك يف القرن السابع قبل امليالد. 
ومما تبقى يف مدينة نشق "البيضاء حاليا" بقية سور صغري، ارتفاعه أربعة أمتار، وطوله  

م، وهو ذي واجهة منسقة بشكل متقن، مدعوم بكتل قرميدية من الداخل،  1500
برجا. وهناك أسوار   58األبراج    وأبوابه جمهزة أببراج عليها فتحات دفاعية، عدد هذه 

مرت، يف   300مرتا إىل    1430ترتاوح أطواهلا ما بني    -  وهي قليل  -  أخرى مكتشفة 
 كل من: مارب واجلوف والبيضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . والمعافر هي بالد الحجرية اليوم في تعز. 31م، 1989، 18عبدالغني علي سعيد، مجلة اإلكليل، العدد:  - 1
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ما من قوة عسكرية عرب التاريخ تشعر بفائض القوة إال وفكرت يف غزو بالد أخرى  
القوة   من  عال  قدر  على  القدمية  اليمنية  العسكرية  القوة  وملا كانت  حدودها،  خارج 

 واإلمكاانت املادية والسياسية فقد غزت بالدا عدة، متجاوزة الصحارى والبحار.. 
 لعسكرية خارج اجلزيرة العربية.  مالت ا وتوثق نصوص املسند بعضا من هذه احل 

وسجستان ل وفارس  اببل  غزا  يرعش  مشر  أن  احلمريي  سعيد  بن  نشوان  ذكر  قد 
وخراسان وبالد الرتك ومسرقند ومسيت ابمسه. وهو ذو القرنني عند بعض أهل العلم، وقيل 

تبت  أن ذا القرنني هو تبع األقرن والذي سار جبيوشه يف املمالك الشرقية حىت وصل ال
والصني، وكذا ابنه تبع األكرب الذي أقام يف التبت حامية من اجليش العريب، ال تزال  

 1ساللتهم معروفة حىت اليوم. 
اخلزاعي علي  بن  دعبل  أشار  الواقعة  هذه  الشهرية    2وإىل  قصيدته  من يف  "أفيقي 

 مالمك اي ظعينا" يف إطار إشاراته عن بطوالت اليمنيني، ومعرضا بقريش:
 وابِب الصنَي كانوا الكاتبينا   رٍو  ــــــــــبوا الكتاَب بباِب موهْم كت 

 اـ ـــنــاَك التـُّبَّتيــــوُهْم َغَرُسوا هن   ٍر ـــــــــــــــــــــــ مْ ــــــوُهْم مَسّوا مَسَر قَنداً ِبشَ 
غارِب فوَق َرم

َ
 اـــــــــنـيــتسيُل تلوله سيَل السف   ٍل ــــــــــــــويف َصَنِم امل

 اــــــــنــــيــــــا ُهجِ ــــا لُُنْصَرتِنـــ نّ ــكــول   وما طلب الكميِت طالُب وتٍر 
 ا ــــــنـــر النُّبوَّةِ  ساِبقيـــــــِإىل َنص     يـــــــــــــــــومــــــــَلَقْد َعِلَمْت نِزاٌر َأنَّ ق

 ويشِف صدور قوٍم مؤمنينا      مْ ـــــــــــهـــــــــــ رْكْم َعليــــــصـــــــوخُيْزِهُم ويَن
 

 .  101م، 1989، 7حسين عيضة شبيبة، مجلة اإلكليل، العدد:  - 1
زين، من مشاهير شعراء العصر العباسي. اشتهر بتشيعه آلل  أبو علي ِدْعِبُل الُخَزاِعيُّ اسمه ُمَحمَّد ِدْعِبُل ْبُن َعِليٍّ ْبُن ر   -  2

علي بن أبي طالب وهجائه الالذع للخلفاء العباسيين، ومع تشيعه للعلويين إال أنه ظل مشدودا إلى عرقه اليمني األصل، حيث 
 يصل نسبه إلى عمرو بن مزيقيا الحميري. 
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 ا ــــــنوا َمْعَشراً ُمتَـنَـبَّطيــــــــوكان     ـــــــشٌ مْن اي ثنيةٍ  طلعْت قري
القرنني يف منطقة "حنو قراقر" جنوب  وحبسب اهلمداين فإن قرب الصعب بن ذي 

، مث  عد أن مرض مثاين ليالٍ وهو قافل إىل اليمن، ب  ،العراق؛ حيث وافاه األجل هناك
 مات. وقد راثه النعمان بن األسود املعرتف بقوله:  

 ا      أخو األايم والدهر اهلجانــــــــــــــــــــــــــــى رهينــــــــحبنو قراقر أمس
 لئن أمست وجوه الدهر سودا    جلني بذاك للملك اليماين 

 ان ـــــــــــــــــعلى مث ماملقد صحب الردى ألفني عاما    والقاه احلِ 
ثالمثئة   جتاوزت  بقصيدة  تبع  أسعد  منهم  مطولة،  بقصائد  أيضا  راثه كثريون  كما 

  1بيت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .8/ 187اإلكليل،  - 1
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 الحمالت العسكرية اليمنية إلى الحبشة  

بني ضفيت البحر األمحر الشرقية والغربية من االتصال التارخيي واإلنساين ما يصعب 
حصره أو ذكره يف عجالة كهذه، وبني الضفتني تداخل عرقي، ديين، ثقايف، منذ بواكري  
التاريخ األول. وقد فسر بعض الباحثني لفظة: "بالد بونت" الواردة يف النقوش   فجر 

البحر األمحر الشرقية والغربية. وكانت القوة اترة هلذه الضفة،  املصرية القدمية أهنا ضفتا  
واترة لألخرى، كطبيعة أي حضارتني متجاورتني، فعادة ما تلتهم هذه احلضارة من تلك 
والفارسية،   العربية  متاما مع احلضارة  الشأن  تلك، كما هو  تقوى هذه وتضعف  حني 

 وهكذا.  
، قدم التاريخ نفسه، سواء كان التواجد عن قدمي  1إن التواجد اليمين يف بالد احلبشة 

طريق التجارة أو الغزوات العسكرية أو اهلجرات املتالحقة، واليت ال تزال متبادلة إىل اليوم 
بني الضفتني. وقد ربط بعُض املؤرخني بداية التاريخ احلبشي ببداية احلمالت العسكرية 

حون أن تلك احلمالت كانت يف من جنوب اجلزيرة العربية "اليمن" على احلبشة، ويرج
التجارة  بغرض محاية طرق  واهلجرات  احلمالت  وتالحقت  امليالد،  قبل  العاشر  القرن 
البحرية، وآَل األمُر إىل قيام مستوطنات جنوبية/ سبئية هناك، إىل حد أهنم نقلوا معهم 

ال تزال  أمساء أماكن مينية إىل بالد احلبشة، كما فعل اليمنيون يف األندلس، فسموها، و 
إىل اليوم حتمل نفس االسم، مع تعديل أو حتوير صويت لتلك األمساء، مثل: مثل: "مرب"  
وهو اسم واٍد إىل الشمال من أكسوم، "هوزن" اسم موقع أثري جنوب شرق أكسوم؛ 
أما رسوم الوعل اليت تتكرر كثريا على جبال "حيا" و "هاوليت" وكذلك صور الثور املنقورة  

"، فضال عن متثال الثور اجلميل، املصنوع من االلبسرت الذي وجد يف  على جبارة "مطرة
"هاوليت" كل هذه مل تكن سوى رموز لإلله السبئي "املقه" اليت نراها على عشرات القطع  

 
القر   -  1 الحبشة هنا  اثيوبيا، الصومال، المقصود ببالد  الدولة الحديثة فيه، وخاصة كل من:  ن االفريقي كامال، قبل نشوء 

 جيبوتي، ارتيريا.  
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وهناك العشرات من النقوش املسندية يف بالد احلبشة ال تزال ماثلة إىل اليوم،  1اجلنوبية.
الباقية، كمعبد   اآلاثر  معبد  وأيضا  يشبه  والذي  الصقيلة،  أبحجاره  البيضاوي"  "حيا" 

بلقيس، وبعض البناايت بزخارفها العربية اليت تشبه زخارف صنعاء أو حضرموت، انهيك 
 عن اللقى األثرية وشواهد القبور. 

وهناك أيضا ما عثرت عليه البعثة األثرية األثيوبية يف إقليم جتراي، وهو عبارة عن نص  
م على  مدون  سبأ عريب،  ملوك  به  يتسمى  الذي كان  "مكرب"  لقب  فيه  ورد  ذبح، 

القدامى، ابإلضافة إىل التشابه الواضح يف بعض أمساء أماكن يف احلبشة مع أمساء أماكن  
 2أخرى يف اليمن.

أسسوا  حيث  احلبشة؛  مشال  يف  األمر  بداية  يف  املهاجرون  هؤالء  استقر  وقد 
ت املائية، واستعملوا يف نقوشهم اخلط السبئي. املستوطنات وبنوا املعابد واحلصون واملنشآ

ومنذ القرن األول امليالدي تقريبا أقام هؤالء هناك مملكة، توّسعت مشاال وجنواب، ومت  
االختالط بني الساميني والسكان األصليني، ونتج عن ذلك االختالط اللغة اجلْعـزية اليت  

غة األدب والكنيسة يف العصر تطورت عن أصلها السبئي، صارت لغة مملكة أكسوم، مث ل
املسيحية؛ بل ما زالت حىت يومنا هذا لغة الكنيسة   3املسيحي، أي بعد أن اعتنق "عيزاان"

وقد تفرع عن اللغة اجلعزية اللغة التجرينية   4متاما، كاللغة الالتينية يف الكنيسة الكاثوليكية.
جات بقية ابقية إىل اليوم لدى بعض واللغة األمهرية واجلراجية واهلررية، وال يزال هلذه الله

 القبائل هناك، وخاصة اجلعزية اليت هي لغة الكنيسة كما ذكران.
وأشار ديتلف نيلسون إىل أن بقااي العربية اجلنوبية والثقافة السبئية موجودة يف بالد  
احلبشة، وذلك ألن بعض املهاجرين من بالد العرب اجلنوبية نزحوا إىل البالد فيما يظهر 

 
. وانظر أيضا: أثر الحضارة اليمنية في تطور القيم 34م،  1989،  19د. عبدهللا حسن الشيبة، مجلة اإلكليل، العدد:    -  1

 .  47م، 2001الجمالية في المعابد اليمنية القديمة، منال سعد سالم محمد، رسالة ماجستير، جامعة عدن،  
 .  71اليمن عبر التاريخ، سابق، - 2
كة أكسوم في القرن الرابع الميالدي، وقد أعلنته كنيسة التوحيد األرثوذكسية اإلثيوبية هو وأخاه قديسين،  عيزانا هو ملك ممل  -  3

 أكتوبر من كل عام.  1وُيحتفل بذكراهما في 
 .  35الشيبة،   - 4
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قرون بعيدة قبل امليالد، وأسسوا هناك مستعمرات، ووضعوا األساس لدولة احلبشة    يف
 1اليت أخضعت فيما بعد يف القرن السادس امليالدي بالد العرب اجلنوبية لسلطاهنا.

احلبشة   بالد  امتد يف  قد  قبائل عربية جنوبية  الناتج عن هجرات  العريب  النفوذ  إن 
بشة من مسمى قبيلة حبشت العربية، كذلك استطاعت  لدرجة أن مسيت املنطقة ابسم احل 

قبيلة عربية أخرى، هي "اجلعز" من فرض هلجتها العربية اجلنوبية على البالد، ابإلضافة 
القبائل  االقتصادي والسياسي على معظم  نفوذه  استطاع بسط  الذي  قوة شعبها  إىل 

ا هم أصحاب السيادة العربية املهاجرة، وعلى معظم السكان األصليني لدرجة أن أصبحو 
السياسية على بالد احلبشة، متخذين من مدينة أكسوم حاضرة هلم، مما دفع كثري من  
الباحثني إىل إرجاع دولة أكسوم احلبشية إىل األصل العريب، واليت تكونت على إثر تلك 
التقدم  معها  حاملة  مبكر،  وقت  منذ  البالد  تلك  استوطنت  واليت  العربية،  اهلجرات 

احلضاري الذي أسفر عن قيام تلك الدولة، وذلك كما أوضحت معظم الدالئل  والتفوق  
تلك  لسكان  احلضاري  النشاط  فروع  معظم  يف  العربية  الشخصية  تظهر  اليت  األثرية 
نفوذهم   بث  األوائل  املهاجرون  هؤالء  واستطاع  املادي،  أو  الفكري  سواء  املنطقة، 

 2احلضاري املتقدم، بتصاهرهم مع تلك الشعوب.
 
 
 
 
 

 
ن علي، مكتبة  التاريخ العربي القديم ديتلف نيلسون وفرتز هومل ول رودو كاناكيس وأدولف جرومان، ترجمة: د. فؤاد حسي  -  1

 فما بعدها.  33م، 1958النهضة المصرية، القاهرة، 
العالقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة منذ القرن السادس قبل الميالد وحتى نهاية العهد الحبشي باليمن، عبدالمعطي   -  2

 . 68،  -ه 1410بن محمد عبدالمعطي سمسم، رسالة ماجستير، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 
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الصناعة من لوازم احلضارة؛ بل أحد مقوماهتا وأركاهنا األساسية، ولن تنتقل أي بلد 
من طور البداوة إىل طور احلضارة إال هبا، حىت وإن كانت متقدمة يف بعض اجلوانب 
األخرى. فاحلضارة كل ال يتجزأ يف مجيع جوانبها. وهذا ما تكامل يف حضارة اليمن 

األهبَّ  بتلك  حىت كانت  "ملئيَّة"..  القدمية  شورى  أساسها:  حضارة  الواسع..  والثراء  ة 
اقتصاد متكامل.. مدنية واسعة، نفتقدها اليوم على ما توافر لدينا من رصيد آخر إىل  
قبل   ُتصنع من  احلضارة ال  أن  اجلمعي، ابعتبار  العمل  أساسها  القدمي.  الرصيد  ذلك 

وامل متعاونة.  متكاتفة،  بل من مجاعات.. من شعوب  والسدود  أفراد؛  اجلبلية  درجات 
واملعابد وانطحات السحاب من املباين شاهد على حضارة مجعيَّة شعبية عامة، صنعها 

 الشعب كله. 
واشتهرت عدة مناجم تعدينية يف اليمن، منها معدن الرضراض للفضة خارج صنعاء،  

 ومعدن غمدان ونقم، يف صنعاء، ومعدن سلوق قرب منطقة خدير يف تعز. 
"قال ُمعدِّنو الفضة: ليس خبراسان وال بغريها  عمل أشار اهلمداين بقوله:  وإىل هذا امل

كمعدن اليمن، وهو معدن الرضراض، وهو يف حد هنم وخمالف ايم من أرض مهدان،  
وُخرب على رأس سبعني ومئتني، وملراد فيه خاصة، ولبين غيالن رهط ابن الروية يد، 

  1.وخلوالن العالية فيه جوار وصقب"حىت يقال: معدن ابن الروية، ولبين احلارث 
 مضيفا:

 
الذهب والفضة، أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني، تحقيق كتاب الجوهرتين العتيقيتين المائعتين من الصفراء والبيضاء  - 1

 . 99م، 2009ودراسة: أ. د. أحمد فؤاد باشا، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 
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"وخربين بعض إخواننا النهميني من أهل املوضع، قال: وصل إلينا من صنعاء ممن 
يتوصل ابليمن رجالن خراسانيان، فلما نظرا إىل املعدن وإىل ما فيه من اآلاثر اجلاهلي 

مال هللا الضائع يف    واإلسالمي، قال أحدمها: اي ضياع مال هللا يف هذا املكان!! أو اي 
  1هذا املكان". 

املناجم و  أثرا بعد عني وهو من  منجم الرضراض يف منطقة هنم منجم للفضة صار 
الشهرية من قبل اإلسالم. كانت قوافل الفضة تصل إىل بغداد، يف العهد السبئي كان 

اثيل  الذهب موجودا، العرش العظيم الذي ذكره القرآن الكرمي كان مرصعا ابلذهب، والتم
اليت اكتشفت مرصعة ابلذهب، أجود أنواع الرخام موجود يف اليمن وموجود اليوم يف 
الصحراء تطمره الرمال. تصحرت األخالق والقيم فضافت علينا كل الفرص.. إىل اليوم  
توجد بيوت امسها القشلة، مبنية على تل من خبث احلديد. وكانت مدينة صناعية، مل 

 "احلرض" لألسف الشديد! قد ال يعلم الكثري أن اخلنجر يبق من آاثرها الصناعية إال
اليماين هو رمز الصناعة والتصنيع من األساس، كانت لدينا العديد من مناجم احلديد  

خرون يعرفون اترخينا  املستخدم يف الزراعة ويف اآلالت احلربية وغري ذلك.. لألسف اآل 
 ..أكثر مما نعرفه حنن

 ذكره اهلمداين بقوله:ومثة معمل آخر يف أرض خوالن 
احلريرة من خوال الفقاعة من أرض  ، مدينة ن، وهو ابلقرب من اخلصوف"ومعدن 

حكم.. وهو خري املعادن مجيعا وأقلها وضوحة، وأشدها محرة، ورطله أييت ابلعيار العلوي 
  2مئة وأربعة، وأقل شيئا".

ومما يُذكر أن من الصناعات املعدنية الفؤوس واألزاميل والعتالت واملطارق، وغريها  
من أدوات البناء، وقد استعملوا الرصاص بعد صهره يف طالء األواين اليت يشربون هبا.  
ومن الصناعات املعدنية املكاييل "مجع مكيال"؛ حيث ُوجد مكياٌل من الربونز ابرتفاع 

 
 . 101نفسه،  -1
 .96نفسه، سابق،  - 2
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يعود إىل النصف األول من القرن األول امليالدي، وكذلك سم، و 23سم، وقطر  28.4
مزهرية من الربونز، تعود إىل ما بني القرن الثاين والقرن األول قبل امليالد، وأختام برونزية،  

سم، ويبدو أهنا كانت ُتستخدم إلغالق اجلرار،    4,8يف طول    3,1ومنها ختٌم ابرتفاع  
لي معروفة أيضا، فمن بني ما عثرت عليه  وضمان كمال حمتوايهتا. وكانت صناعة احل 

  4يف طول    3,4تفاعها  ر اب، وهي يف العادة تشبه القالدة،  البعثة األمريكية صيغة ذه 
وسلسلة طول   قطر  11,3سم،  قرص  القالدة  0,9سم،  أو  الطوق  هذا  ويشهد  سم، 

العام   األمريكية يف  البعثة  عليها  عثرت  اليت  ا1951الذهبية  العالية  التقنية  على  ليت  م 
ابلتطويق، وحمزوٌز   فالذهب مشغول  القدمي،  اليمن  اجملوهرات يف  إليها صناعة  وصلت 

 1ومزخرٌف ابحلُبيبات، وقد أمكن إجناز هذه التقنية شديدة التعقيد.
 

 صناعة النسيج 

تعود أول إشارة إىل النسيج واحلياكة يف النقوش اليمنية إىل نقش النصر يف صرواح  
امل قبل  السابع  القرن  هذه يف  قدم  يؤكد  ما  وهو  وتر،  ايل  امللك كرب  عهد  يالد، يف 

وعمادها   الدولة  مقومات  من  جزءا  ابعتبارها  اليمنيني؛  لدى  وعراقتها  الصناعة 
 االقتصادي، ونص هذا النقش مرتمجا:  

منهم   وقتل  العداء،  هلا  أضمروا  عندما  سوطم،  ذا  وتر كحد  ايل  َهزم كرب  "ويوم 
  2ا، وذبح من َحاكتهم ألفني"مخسمئة، وأسر من أوالدهم ألف

والواقع أن قتل امللك كرب إيل وتر ألفي حائك، دليل على عراقة املهنة وشيوعها 
وأمهيتها أيضا. ليس على مستوى الرجال فقط؛ بل والنساء، كما تدل على ذلك بيت  

 شعر للشاعر اجلاهلي ذي الرمة:  
 

 .  51م، 2006معة عدن،  تمنع هجرة كحالن، دراسة تاريخية آثارية، أسوان محمد حسين عبدهللا، رسالة ماجستير، جا - 1
انظر: المالبس في اليمن القديم، دراسة من خالل التماثيل واآلثار، "رسالة ماجستير" محمد عوض منصور باعليان، كلية    -  2

. و "كحد" قبيلة قتبانية، وسوطم: تعني العليا. وهي إشارة إلى أن القبيلة تنقسم إلى قسمين  10م.  2007اآلداب، جامعة عدن،  
 يا" و "حضن" السفلى.  سوط "العل
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 مكأن عليها سحق لفق أتنقت   هبا حضرميات األكف النواع
وقد أشارت النقوش إىل دور ومصانع خاصة ابلنسيج، كدور املناسج امللكية، وفقا  
رجاالت  وكبار  امللك  مالبس كبار  بنسج  تقوم  اليت كانت  جام"  "الربت  اآلاثر  لعامل 

 1الدولة. 
قبل  الكعبة  الكامل بكسوة  أسعد  امللك  قام  فقد  واملؤرخون  الروائيون  وكما حكى 

، وهي أجود الربود والوصائل وأغالها مثنا  2اليمانية املعافرية   اإلسالم ابلربود والوصائل 
آنذاك. وقد كانت قبل ذلك ُتكسى ابخلوص من سعف النخيل. وظلت تكسى ابلربود  
والوصائل اليمانية الثمينة مذ ذاك الوقت حىت العصر العثماين؛ حيث استبدل العثمانيون 

 يُنسب له: الكسوة القبطية بدال عن اليمانية، ومما 
 رودا ـــــــــــــــــــــــــدا وبـــــضـــــوكسوان البيت احلرام من العصب   مالء من

 دا ـــــــــــــــــ ليـــــــــــا       وجعلنا لبابه إقـــــــــعــــــــــــــ وأقمنا به من الشهر تس
 ن الُبد   ن، نرى الناس حوهلن ركوداـــــــــــــــــــــــــوحنران سبعني ألفا م

 وقال النعمان بن بشري األنصاري: 
 وحنن كسوان البيت أول من كسا  وسيقت إلينا يف ظفار النعائم 

  مل بن ملكي بن كرب بن تبع األكرب ويف مشس العلوم: هو أسعد تبع األوسط الكا
ديث: "ال تسبوا تُبعا فإنه أول من كسا الكعبة".  بن تبع األقرن، وكان مؤمنا... ويف احل 

وأخرج أمحد بن حنبل والرتمذي من حديث أيب هريرة مرفوعا: "رحم هللا محري، أفواههم 
 3سالم، وأيديهم طعام، وهم أهل أمن وإميان". 

 
 . 12نفسه،  - 1
 نسبة إلى معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن كهالن بن سبأ.   - 2
 . 14م. 1984األنباء عن دولة بلقيس وسبأ. محمد بن محمد بن يحيى زبارة، مكتبة اليمن الكبرى،   - 3
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وخالل الفرتات الالحقة للقرن السابع قبل امليالد تواصلت مسرية هذه املهنة الفنية، 
تؤثر ع من ومل  الكثري  تؤكد  إذ  النصر؛  نقش  إليها  أشار  اليت  احلربية  الواقعة  تلك  ليها 

الشواهد والدالالت متيز النسيج اليماين عن غريه على مستوى املنطقة، وجلودته ومجاله  
فقد كان حديث العامة واخلاصة، ولطاملا نقرأ يف كتب التاريخ عن الربود اليمانية والثياب 

العد  والعمائم  والصوف السحولية  الريدي،  أو  الصنعاين،  أو  املعافري  والنسيج  نية، 
الصعدي، وبذلك تغىن الشعراء ونظموا الشعر. يقول الشاعر اجلاهلي طرفة بن العبد 

 البكري:  
 وابلسفح آايت كأن رسومها    مياٍن وشته ريدة وسحول

 وقال أبو طالب: 

ا  ُهْم َحبريا َريْ  فيصِبُح آُل هللِا بِيضاً كأمنَّ  1دة ٌ وُمعافرُ كَستـْ
ولشهرة الثياب املعافرية وجودهتا فقد أقرها الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ماال عينيا  
يؤدى يف اجلزية ملن بقي على يهوديته أو نصرانيته بداية اإلسالم؛ حيث كتب إليهم: 

أو  "من كان على يهوديته ونصرانيته فإنه ال يُرد عنها، وعليه اجلزية، وعلى كل حامل ذكر  
أنثى، حر أو عبد، دينار واٍف من قيمة املعافر، أو عوضه ثيااب، فمن أدى ذلك إىل 

 2الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فإنه يف ذمة هللا وذمة رسوله". 
وكان أفضل اللباس إىل رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ هو الربدة. وقد جاء يف  

أهدى النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ   احلديث أن زرعة بن عامر بن سيف بن ذي يزن
 ُحلة ُقومت بعشرين بعريا، مث كساها عمر، وقال له: إايك أن خُتدع عنها. 

وقد كان برده األخضر الذي تسجى به علٌي ليلة اهلجرة مينيا حضرميا أخضرا. كما 
كانت هدااي ابنته فاطمة يوم زفافها من علي برودا ميانية خضراء. أما كفنه الذي فكن 
به يوم وفاته فكان يف الثياب السحولية، نسبة إىل السحول من بالد إب. وال تزال آاثر 

 
 كانت قريش ُتسمى آل هللا، وجيران هللا، وسكان حرم هللا. وحبيرا من التحبير وهو التزيين، وسميت كذلك ألنها تزين البَسها.   -  1
 .101/2ابن هشام،  - 2
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مصانعها إىل اليوم أطالال دارسة كما روى املؤرخ حممد علي األكوع، توارثها األبناء عن  
  1اآلابء خلقا عن سلف منذ ما قبل امليالد، وعملت إىل ما بعد البعثة النبوية.

أيضا، كما روى ابن سعد يف الطبقات، وأخرجه أمحد: "أن ثوب ويف حديث آخر  
النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ الذي كان خيرج فيه إىل الوفد ورداؤه حضرمي طوله أربعة  

 أذرع، وعرضه ذراعان وشرب". 
حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا عمارة عن اثبت عن أنس ويف مسند أمحد: 

لة قد أخذها بثالثة زن أهدى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم حُ بن مالك : ان ملك ذي ي
 ". أو ثالث وثالثني انقة  ،وثالثني بعريا

وجودة الثياب اليمنية بكل أشكاهلا، وابلصورة اليت تبدت لنا تعكس لنا فيما تعكس  
التصنيع أوال ذهنية فنية راقية يف التصميم األويل هلا، وتعكس لنا أيضا آالت متطورة يف 

والتطريز واحلبك، كما تعكس جودة املادة ذاهتا اليت ُتصنع منها هذه الثياب؛ لذا كانت  
  2العصائب والنُُّسج اليمانية هي اللباس املفضلة للرسول، وللخلفاء من بعده.

وقد اشتهرت الربود اليمانية يف احلجاز خالل العصر األموي، فريوي ابن سعد أن  
، واشرتى جعفر بن علي بن احلسني بردا  3لبس بردين معافريني عبدهللا بن عمر كان ي

ميانيا لوالده، وكان عبدهللا بن جعفر يلبس بردين ميانيني. ويروي األصفهاين أن املغنية 
مجيلة لبست برنسا طويال، وعلى عاتقها بردة ميانية، وكانت تنسج يف رمع يف اليمن 

ت تنسج يف اليمن الربود السحولية، والربود  الربود اجلياد، ومن الربود األخرى اليت كان 

 
. والسحول نسبة إلى السحول بن سواده بن عمر بن سعد بن عوف بن  232انطر: اليمن الخضراء مهد الحضارة، سابق،  -1

 ي اليوم من أعمال مدينة إب. عدي بن سبأ. وه
وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه   -صلى هللا عليه وسلم    -في حديث أنس بن مالك قال  كنت أمشي مع رسول هللا    -  2

قد أثرت بها حاشية البرد   -صلى هللا عليه وسلم    -أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول هللا  
ثم ضحك ثم   -صلى هللا عليه وسلم    - جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال هللا الذي عندك فالتفت إليه رسول هللا  من شدة  

 أمر له بعطاء. 
الطبقات الكبرى، أبو عبدهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، المعروف بابن سعد، تحقيق: إحسان عباس، دار صابر،    -  3

 .  4/ 175م، 1968، 1بيروت، ط: 
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اليت  الشرعبية  الربود  تنسج يف صنعاء، وكذلك  اليت كانت  السعيدية  والربود  القدمية، 
 1كانت تنسج يف شرعب.

 وإىل الثياب الشرعبية أشار الشاعر احلطيئة بقوله:  
 كصونك من رداء شرعيب      منعمة تصون إليك منها 

 لشاعر األعشى بقوله:  كما أشار إليها أيضا ا
 ريح والشرعيب ذا األذايل ـ  والبغااي يركضن أكسية اإلض

على  يُرسم  قدمية، كان  مينية  ثياب  وهي  الثياب،  من  واملرحل  رجل 
ُ
امل أيضا  وهناك 

األوىل صور الرجال، وعلى الثانية صور الرحال، من اجلمال واخليول، كما دلت على 
 يصف ليلى:ذلك قصائد الشعراء، كما قال أحدهم 

 وأخياش عصب من مهلهلة اليمن       وأبصرت ليلى بني بردي مراجل 
 وقال امرؤ القيس عن الثانية: 

 على إثران أذايل مرط مرحل          خرجت هبا أمشي جتر وراءان   
وإىل جانب هؤالء ممن فضلوا النسيج اليمين، أيضا: اخلليفة عثمان بن عفان رضي 

اإلمام الشعيب واحلسني بن علي والزبري بن العوام وعبدالرمحن بن هللا عنه واإلمام الزهري و 
 عوف وعمر بن أيب ربيعة والفرزدق، وغريهم.

قال األصمعي: أربعة أشياء قد مألت الدنيا ال تكون إال ابليمن: الورس والكندر 
 2واخلطر والعصب.

 
. والشرعبية، نسبة إلى  139د. عبدهللا بن محمد السيف، الصناعة في اليمن في العصر األموي، مجلة الدارة السعودية،    -  1

 شرعب بن سهل بن يزيد بن عمر بن قيس. 
. والورس: نوع من النباتات يستخدم للصباغة، وكان ينبت في عدن، وأيضا في الجنات وشيعان في صنعاء،  140نفسه،   - 2

ا الورس النفيس.  والكندر: هو اللبان. والِخِطر: نبات ُيختضب به. و العصب: سمي كذلك ألن غزله يعصب، ثم يصبغ، وفيهم
ثم ُيحاك. وكان يصنع في الجند من تعز. وبها كسيت الكعبة المشرفة. وفي هذا قال عمرو بن أبي ربيعة: والبيت ذي األبطح  

 ا ورد ذكر العصب أيضا في شعر وضاح وكثير.العتيق وما   ُجلل من حر عصب ذي اليمن. كم
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ري الوشي وقال اجلاحظ عن وشي أهل اليمن، مقارنة ببقية املنسوجات األخرى: "وخ
السابري والكويف واألبريسمي والذهب املنسوج، مث الوشي االسكندراين الكتان البحت، 
مث املنسوج ابلذهب، مث الوشي الغزيل، مث الذي ال أبريسم فيه وال ذهب وهو اليماين، 
ألنه يرتفع على هذا السبيل من الغزيل، واألبريسمي والكتان ال يبلغ يف الثمن ما يبلغه  

 1ألنه رمبا بلغ الثوب الغزيل ألف دينار"  اليماين،
ممول   مبكانتها كأكرب  حمتفظة  اليمن  ظلت  وقد  الثمينة،  الربود  من  العصب  "ويعد 
الربد   أن  ابن رستة  فيذكر  الرابع اهلجري،  القرن  الثمينة حىت  الربود  العربية من  للجزيرة 

أن غالء أمثانه واقتصار  اليماين يبلغ مخسمئة دينار، ومل تذكر املصادر ألوان العصب غري  
صنعه على اليمن قد يدل على أن ألوانه املتعددة تظهر منسجمة.. وهذا يتطلب مهارة 

  2فائقة يف احلياكة.." 
والريط واألردية  الثياب  من  العدنية  املنسوجات  تعد  أجود    3كما  من  والعمائم 

املنسوجات اليت كانت تصدر من اليمن يف العصر األموي، فريوي األصفهاين أن عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية أهدت احلارث بن خالد املخزومي ثيااب عدنية. وتذكر املصادر أن  

كان يلبس الثياب والريط العدنية اجليدة. ويبدو أن املنسوجات العدنية   "،مالك "اإلمام  
ت ذات جودة عالية بدليل ارتفاع أسعارها، فكان مروان بن إابن بن عفان يلبس كان 

رداء عدنيا بقيمة ألفي درهم، وقد ُعرفت املنسوجات العدنية يف احلجاز والشام والعراق،  

 
كتاب التبصر بالتجارة، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، عناية وتصحيح: حسن حسني عبدالوهاب التونسي، المطبعة   -  1

  . والسابري: نسبة إلى سابور. والثوب السابري: الثوب الرقيق. واألبريسمي: نوع من ثياب19م،1935،  2الرحمانية بمصر، ط:
 الحرير.  

 . 140. نفسه،  2
وردت عدة تفسيرات للريط، وذلك بسبب تعدد الوصف لها في الشعر العربي، وعلى األرجح فهي المالءة المزركشة التي    -  3

توضع على الكتف، أو على الكتفين عند البعض، واستخدمت قديما للرجال والنساء، وورد ذكرها في شعر حجر بن أوس في  
 قوله:  

 العرض أحوج ساعة    إلى الصون من ريط يماٍن مسهمفإنا رأينا 
 وقال الشاعر ذو الرمة يصف دارا:  

 اٍن فيها تسهيمـــــــــمـــــــــــــــــباألشيمين ي   ا  ـــــــهـــــكأنها بعد أحوال مضين ب
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مما يدل على سعة انتشارها ومتانة صنعها. وتنسب إىل جيشان يف اليمن اخلُمر السود،  
 1نني عائشة رضي هللا عنها كانت تلبس مخارا أسود جيشانيا. ويذكر ابن سعد أن أم املؤم 

 ويف اخلُمر اجليشانية قال الشاعر اجلاهلي عبيد بن األبرص: 
 عليهن جيشانية ذات أغيال   فملنا وانزعنا احلديث أوانسا 

وكانت مدينة زبيد يف هتامة من أكثر املدن اليمنية شهرة ابلنسيج واألصباغ واحلياكة   
منذ قدمي الزمن، خاصة وأهنا تقع على طرف واديني: وادي زبيد ووادي رماع، وفيهما 
زرع القطن بكثرة، وقد بلغ عدد مصانعها يف القرن الرابع اهلجري مئة ومخسني مصنعا، 

من من املنسوجات، وصدرت ما تبقى للخارج. وقد بلغت  غطت لوحدها حاجيات الي
 2أنواع األنسجة اليمانية سابقا ستة وثالثني نوعا، كما ذكرها الباحثون. 

ومن املالبس اليمنية القدمية اليت يعود اترخيها إىل القرن الثامن قبل امليالد "اإلزار" 
مستطيلة، فتحتها إىل  حيث اشتهر يف مملكة معني، كما دلت عليه النقوش، وهو قطعة  

من  حبزام  ُشد  وقد  واحد،  بلون  وبعضها  خمطط،  وبعضها  مزخرف،  بعضها  اليسار، 
اخلصر، فيما يضيف البعض لباسا آخرا على الصدر. وتراوح طوله ما بني اخلصر والركبة 

ومع اإلزار أيضا "الرداء"، وهو قطعة تسرت اجلزء األعلى    3إىل اخلصر والقدمني أحياان.. 
سم. ويلبس فوق بعض املالبس اترة، كما يلبس منفردا اترة أخرى. وهناك الرداء من اجل 

املعيين والرداء السبئي والرداء احلمريي والرداء األوساين. كما كان القميص أيضا من لباس  
اليمنيني يف التاريخ القدمي، وعرف ما مسي ابلقميص املعيين والقميص السبئي والقميص 

 
. وجيشان: مخالف باليمن، ينسب إلى جيشان بن غيدان بن حجر بن ذي  73/8نفسه، وانظر: ابن سعد في الطبقات،    -   1

 رعين، واشتهر هذا المخالف بالمعرفة والتجارة معا، وهو اليوم مخالف العود، بين إب وأجزاء من بالد الضالع.  
 بعدها.. ، فما 554المنسوجات اليمنية في العصر العباسي، سابق،  - 2
فما بعدها. وإلى جانب اإلزار المعيني أيضا اإلزار السبئي، وهو أقصر من اإلزار المعيني،    60، المالبس في اليمن القديم،    3

وأيضا اإلزار القتباني الذي يتمير بالزوايا المقوسة، وهو يماثل اإلزار المعيني من حيث الطول، حيث يكون إلى الركبة فقط في  
زار األوساني، وأغلبها من النوع المتواضع غير المتكلف فيه، والخالي من الزركشة واأللوان، وهو طويل يصل  الغالب. وكذا اإل 

 إلى منتصف الساق. واإلزار الحضرمي التي وصفها الباحث باعليان أنها تشبه السروال القصير وال تتجاوز الفخذين. 
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ساين والقميص احلضرمي، ومجيعها على أشكال متعددة، ما بني  احلمريي والقميص األو 
 البيضاء واملخططة واملزركشة. 

وهناك مكمالت من املالبس األخرى، دلت عليها النقوش، كخوذة الرأس والكوفية 
والعمامة، واحلزام، واحللي ابلنسبة للنساء، كاألطواق واألسورة والقالئد والعقود. وأيضا 

ا اليت كانت أنواعا وأشكاال متباينة. منها النعال الصنعانية والنعال  األحذية للجنسني مع
السبتية، والنعال احلضرمية اليت وصفت بكوهنا "ملسَّنة" لرشاقتها وطول مقدمتها، كما 

 أشار إىل ذلك كثرية عزة يف قوله:  
لسَّن   هلم أُُزٌر محر احلواشي  

ُ
 1وأقدامهم يف احلضرمي امل

ن جبل من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أرسله إىل اليمن، هلذا استغرب معاذ ب
فقال للرسول: تبعثين اي رسول هللا إىل أهل اليمن، أهل املصانع والصنائع وامللك ولباس  

  2الذهب؟ قال: نعم، ستجدهم أذالء يف بالدهم.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فما بعدها.   102انظر: المالبس في اليمن القديم،  - 1
، د. ت،  1، محمد علي األكوع الحوالي، المكتبة اليمنية، ط: -ه 332الوثائق السياسية اليمنية من قبيل اإلسالم إلى سنة    -  2

130 . 
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   المالبس النسائية

املتخصص ـ بتاريخ اليمن القدمي ـ أنه حبلول يذكر الباحث حممد عوض ابعليان ـ وهو  
األلف األول قبل امليالد بدأت تربز بعض املنحواتت حول لباس املرأة يف ممالك اليمن، 
وحتديدا يف مملكة معني، واملكون عادة من قطعة أو قطعتني تسرت مجيع البدن من الرقبة  

ابل اخلاصة  املالبس  من  أخرى  مع مكمالت  القدمني،  أعلى  الرأس  حىت  نساء كغطاء 
واحللي والنعال، وأقدم هذه املنحواتت يعود إىل مملكة معني ابجلوف، حيث برزت بعض 
الثياب النسائية بعضها مزخرفة خبارف هندسية ونباتية، يصل بعضها إىل القدمني، وهناك 
بعض القطع اليت تعلو هذا الثياب أحياان، مفتوحة من األمام وهلا حواف مستديرة مطرزة  

لت منها أهداب طويلة. وقطع أخرى تتمثل يف ثوب طويل مقلم خبطوط رأسيه غائرة، تد
ظهرت حافته على شكل خط مستقيم فوق القدمني، وفوق الثوب املخطط قطعة أخرى 
الساق،   نصف  إىل  طرفها  تدىل  األمام،  من  مفتوحة  قصرية  ثقيل،  قماش  من  تبدو 

ط زجزاجي مسيك، حمصور بني وحاشيتها مطرزة بشريط عريض، مزين من الداخل خب
ُعملت  واحد،  أهداب طويلة حبجم  أو  منها خيوط مسيكة  وتتهدل  متوازيني،  خطني 
بقصة تستدير مع احلاشية، وعلى اجلانب األمين توجد زخرفة مكونة من خطوط عريضة،  

 1فوق بعضها بعضا..
 ويوحي هذا الوصف بعدة نتائج نستطيع استخالصها منه، وهي: 

املالبس النسائية عن الرجالية من وقت مبكر لدى اليمنيني. فلكل جنس   ـ أوال متييز1
 مالبسه اخلاصة به من حيث التصميم والشكل واهليأة.  

 
 فما بعدها.  125المالبس في اليمن القديم،  - 1
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ـ طول املالبس ـ يف الغالب ـ عادة ملوكية أو أمريية، وهذا يدل على حالة البذخ 2
 والغىن اليت كانت عليها املرأة. 

خرفة بزخارف هندسية ونباتية تعكس حالة  ـ إشارة النص إىل أن هذه املالبس مز 3
من الرقي يف األذواق، ألن زخرفة الثياب ـ وأبي شكل من األشكال ـ تعكس ذوقا راقيا  

 يف طبيعة هذه الزخارف من حيث تصميمها وتوزيعها وتلوينها. 
القطعة 4 يف  متنوعة  ألوان  وجود  تعين  النباتية  أو  اهلندسية  الزخارف  إىل  إشارته  ـ 

فنا مستقال بذاته، الواحدة،   وفن صناعة األلوان ونسجها والتعامل معها يكاد يكون 
وهو يدل أيضا على غالء مثنها، على العكس من الثياب غري امللونة اليت تكون أقل مثنا 

 من غريها.  
مفتوحة من األمام وهلا حواف مستديرة مطرزة  ـ  وصفه لبعض القطع الفوقية أبهنا "5

هو وصف لنمط معاصر من املالبس النسائية، خاصة يف   "تدلت منها أهداب طويلة 
أخرى،  إبداعية  حالة  فهي  األهداب  تديل  أما  ابلزخرفة كثريا،  املشتهرة  املغرب  بالد 
وتعكس ترفا ارستقراطيا ابذخا. ويف الوصف أيضا ما يوحي ابلتشابه بني هذه املالبس  

لى وجه التحديد إىل  من بعض الوجوه ومالبس نساء اليمنيات يف املناطق الوسطى ع
 فرتة قريبة. وراب ال تزال بعض املعمَّرات الريفيات يلبسنها إىل اليوم. 

ـ إشارته إىل أن الثوب يتدىل إىل وسط الساق أو فوق القدمني دليل على حشمة  6
الدايانت   تعاليم  اليمنية  املرأة  تعرف  أن  قبل  من  تفريط،  أو  إفراط  بال  اليمنية،  املرأة 

 تدعو إىل ذلك.  السماوية اليت 
ـ هناك إشارات كثرية إىل املالبس الفضفاضة اليت كانت تلبسها النساء، وهي تدل 7

على منط راٍق من العيش الكرمي، إذ املالبس الفضفاضة انعكاس للرتف والتنعم، وإىل  
 هذا أشار امرؤ القيس إىل معشوقته الفاتنة أبهنا مل تنتطق "تلبس النطاق" بقوله: 

تَــِطْق َعْن تـََفضُّلِ   تِـْيُت املِْسِك فَـْوَق ِفراِشـَها َوُتْضـِحي فَ   نَـُؤوُم الضَّـَحى مَلْ تـَنـْ
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وهناك عدة أمناط أخرى من الثياب من حيث ألواهنا وتصميماهتا وزخارفها، أشارت  
هلا الكثري من النقوش، هلا ذات املدلوالت السابقة، وبعض املدلوالت األخرى أيضا. 

 حنصيها هنا. وهي أكثر من أن 
وقريبا من هذه املالبس كانت املالبس السبئية واحلمريية واحلضرمية اليت اختصت هبا 
املرأة اليمنية، وعكست فيما عكست فلسفة حياة ابذخة ومنط عيش كرمي. وهذا ليس  
بغريب على شعب وحضارة اجلنوب اليت يعتربها البعض أوىل احلضارات اإلنسانية قاطبة 

 وأصلها.  

 

 واألحجار الكريمة  الحلي

كانت احللي واجملوهرات واألحجار النفيسة جزءا من الصناعات اليمنية القدمية، وقد 
الذهب  صناعة  جانب  فإىل  سابقا،  أشران  أماكن، كما  عدة  الصناعة  هبذه  اشتهرت 
والفضة مثة العقيق اليماين الذي كان اشتهرت به آنس وعنس يف ذمار، وأيضا فصوص 

   "اجلزع" يف صنعاء.
وكما اعتنت املرأة اليمنية بلباسها وشعرها اعتنت أيضا حبليها من ذهب وفضة وغري 
ذلك، وقد زينت جيدها ومعصمها ابألطواق واألساور، والقالئد والعقود، وكذا اخلوامت  
الفضية والذهبية وعليها فصوص األحجار الكرمية اليت تلبس على األصابع، واملعاضد 

    1كانت كلها على أشكال متعددة.  اليت توضع على الزند، وقد
"وخري العقيق اليماين الشديد احلمرة الذي   وقد وصف اجلاحُظ العقيق اليماين بقوله:

  2يرى يف وجهه شبه اخلطوط، وكلما كان أصفى وأضوأ كان أجود يف الثمن". 
 

لم يقتصر ليس الحلي على النساء فقط؛ بل لقد كان اليمنيون القدماء أيضا يلبسونه. وقد ذكر المؤرخ جورجي زيدان في    -1
كتابه تاريخ العرب قبل اإلسالم أن قيصر القسطنطينية بوستين أرسل وفدا إلى ملك حمير أوائل القرن السادس للميالد، وحين 

لى مركبة يجرها أربعة أفيال، وليس عليه من األلبسة إال مئزر محوك بالذهب حول حقويه،  عاد الوفد ذكر أنه رأى الملك واقفا ع
 وأساور ثمينة في ذراعيه، يحمل بيده ُترسا ورمحين، وحوله رجال من حاشيته..إلخ.  

 . 15التبصر في التجارة. سابق،  - 2
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مبلغا مجاليا ال حد هلا، واشتهرت يف  بلغت صناعة األنسجة  الرسويل  العصر  ويف 
عدن دار لنسيج املالبس احلريرية، مسيت بدار الديباج، نسجت فيها أغلى وأمثن حلل 

 1السرياء

 

 دباغة الجلود 

اليت ذكرها    2اشتهرت اليمن قدميا بدابغة اجللود، رمبا لكثرة أبقارها اجلبالنية واجلندية 
العربية، وقد ذكر  النوق  أفضل  اليت كانت من  نياقها ومجاهلا  اهلمداين، وأيضا ألصالة 
اهلمداين أن مدينة صعدة اشتهرت بدابغة اجللود، وقد ساعدها على ذلك وجود "القرظ"  
اليت تستخدم يف الدابغة. وقد بلغت مطاحن القرظ يف صنعاء وحدها ثالثة وثالثني 

ود البقر من اليمن إىل البصرة، لرن الرابع اهلجري، وقد كانت تصدر جمطحنا خالل الق
إليها.  أهلها  حاجة  من  أكثر  اليمن  يف  اإلنتاج  من    3ألن كمية  وحدها  صعدة  ليس 

االقتصادي   الرخاء  على  ساعدهتا  مينية كثرية،  أخرى  مدن  بل  احلرفة؛  هبذه  اشتهرت 
 والرتف املادي كثريا.. 

ر أاب العتاهية قد أهدى للخليفة املأمون هدااي كثرية منها وقد ذكر اجلاحظ أن الشاع
 4نعال سبتية، وركاء ميانية.

ويُروى أن خالد بن صفوان أجاب رجال أطنب يف التفاخر يف اليمن، فقال له: ما 
وأييت هذا   5عساي أن أقول لقوم كانوا بني انسجي برد أو دابغ جلد أو سائس قرد. 

 
 حرير أو قز، وسميت كذلك لتسيير الخطوط فيها.  . والسيراء: ثياب فيها خطوط من37المالبس في اليمن القديم، سابق،    -  1
. معجم البلدان، شهاب الدين أبي عبدهللا ياقوت بن عبدهللا الحموي الرومي البغدادي،  362صفة جزيرة العرب الهمداني،  - 2

 . وجبالن هي ريمة اليوم، أما الجند فهي من تعز.  102/2دار صابر، بيروت، د. ط،  
 . 308م، 1968بالد العرب، األصفهاني، تحقيق: حمد الجاسر، وصالح العلي،   - 3
 . في تثليث قطرب: 111/4البيان والتبيين   - 4

بت  في الَمْهَمِه المستصعب  بت  على نبات السُّ بت  إذ جاء محذي السِّ  حمدت يوم السَّ
 برب بالفتح يوم وإذا  كسرته فهو الحذا  والضم نبت وغذا  إذا مشى في الر  
 . 543المنسوجات اليمنية في العصر العباسي، علي سعيد سيف محمد،  - 5
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قبائل الشمال للعمل والصناعة واكتفائهم يف املعيشة على  الرد يف إطار استهجان بعض  
القراءة والكتابة ألهنا من مهم   تعلم  لقد كانوا حىت يستهجنون  بل  الصيد واألسالب؛ 

 !! 1احملتاجني وعامة الناس، أما علية القوم فيكفيهم أنساهبم شرفا وفخرا حد اعتقادهم.
 

 

 صناعة السيوف 

الصناعة العامة اليت متيزت هبا البالد، وأخذت  صناعة السيوف يف اليمن جزء من  
ي ابليماين، امسا ال صفة،  بل لقد مسُ   شهرهتا مأخذا كبريا، يف اجلودة واالتقان واملضاء؛

كرت أنواع من ا يف اإلكليل، كما ذُ وقد وصف اهلمداين السيوف احلمريية وصفا بديعً 
، نسبة إىل ذي يزن احلمريي، أول  ية، ومنها السيوف اليزنية واألسنة اليزنية السيوف اليمان

أنواع   أجود  من  البقر، وكانت  قرون  قبله من  وقد كانت  احلديد  من  األسنة  اختذ  من 
 األسنة وأمضاها، وهبا تغىن الفرسان، وذكرها الشعراء يف شعرهم، كقول ذي الرمة: 

 أرين الذي استودعن سوداء قلبه    هوى مثل شك األيزين النواجم 
 ضا:  وكقول أيب ذؤيب أي

 فيها سنان كاملنارة أصلع        وكالمها يف كفه يزنية 
وأيضا هناك األسنة الشرعبية، وهي أطول من األسنة اليزنية، وأشهر منها. وفيها قال  

 األعشى:
 ولدن من اخلطى فيها أسنة     ذخائر مما سن أبزي وشرعب 

 
وقد ذكر الجاحُظ أن القرشيين لم يكونوا يتواصوا إال بعلم األْخَبار أو األنَساب، وما عداه من الزيادة غير الضرورية، مشيًرا    -  1

تًى قرشي يقرأ في كتاب ِسيبويه، فقال: أٍف لكم! علم المؤدبين  إلى َحادثة َطريفة تعكس َهِذه الحالة لديهم بقوله: "َمرَّ أحُدهم بف
 وِهمَّة المحتاجين".
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وأشهر من االثنني معا األسنة الصعدية، نسبة إىل مدينة صعدة، وفيها قال الشاعر 
 العبدي: 

 1يقلب صعدة جرداء فيها      نقيع السم أو قرن حميق
كما قال يف أسنتها أيضا الكميت بن زيد، صاحب املطولة الشهرية يف العداننيني  

 على القحطانيني:
 صعدة حىت روينا كعبأو      زرق اليزين منهسقينا األ

ومل تزل مدينة صعدة عرب أطوار التاريخ مصدرا قواي يف التجارة والتصنيع والتصدير، 
فقد كانت تصنع احلديد يف مصانعها وأفراهنا البدائية، وتعمل منه آالت احلرث جبميع 
أنواعها، وكذا النصال الصعدية وغريها من آالت احلرب، وتصنع ما حتتاجه يف جمال 

ن مسامري لألبواب أو مغالق احلديد وأقفال النحاس وغري ذلك، وتصدر الكثري  العمارة م
اجللود   اجملاورة والبعيدة، واشتهرت مبدابغ  البلدان  اليمنية وغريها من  املناطق  إىل مجيع 
واألابزير   والفواكه  واحلبوب  األعناب  وزراعة  اآلابر  وحفر  املواشي  وتربية  وتصديرها 

 2يط هبا املزارع واملروج من كل جهة". والرايحني؛ ألن املدينة حت
سيٌف امسُه "الّصْمَصامة"، يكاد يعتربه الناس من أشهر  معديكرب    واشُتهر لعمرو بن

السيوف؛ بل هو أشهرهم حقا، ورثه عن األذواء األوائل من محري، فشهد به كل الوقائع  
بعثه الرسول   احلربية يف اجلاهلية، حىت وهبه لصديقه خالد بن سعيد بن العاص، حني

 عامال على صدقات مذحج، وتوارثه اخللفاء وعلية القوم. وقد قال يف ذلك: 
 خليل مل أهبه من قالة        ولكن املواهب للكرام
 حبوت به كرميا من قريش   فسر به وصني عن اللئام 

وقد ظل هذا السيف "الصمصامة" معه حىت قُـتـل، فأخذه منه معاوية بن أيب سفيان،  
ابنه خالد إىل عثمان بن عفان، فحكم له عثمان ابلسيف، وملا استشهد   فنازعه فيه 

 
 نفسه، ونصل محيق، أي مرقق محدد. وقرن محيق إذا ُدلك فذهب حده وملس. - 1
 . 101م، 89حسين عيظة الشعبي، مجلة اإلكليل، العدد األول للسنة السابعة   - 2
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خالد عاد إىل معاوية، فكان يتقلده أثناء واليته للشام، مث انتقل بعد ذلك إىل عمرو بن  
سعيد بن العاص "ابن أخي خالد بن سعيد" مث انتقل إىل عمرو بن سعيد، وكان يتقلده 

هـ، 68من نواب عبد امللك بن مروان حىت قتل سنة  وهو أمري ملكة، مث وهو يف دمشق  
فانتقل إىل حممد بن سعيد، مث إىل حيىي بن سعيد مث إىل أابن بن حيىي بن سعيد، مث إىل  
أيوب بن أيوب بن سعيد بن عمرو ابعه بنيف ومثانني ألف دينار ملوسى اهلادي ابن  

قل من بعده إىل هارون  هـ، مث انت169اخلليفة املهدي، وتقلده حني ويل اخلالفة سنة  
املعتصم، مث إىل  اخلليفة  املأمون، مث إىل  الرشيد، مث إىل اخلليفة األمني، مث إىل اخلليفة 
اخلليفة الواثق. وهناك انتهى أمره؛ حيث دعا اخلليفة بصيقل وأمره أن يسقي السيف،  
السيف  ففسد  سقيه،  حقيقة  الصيقل  يعرف  ومل  األول،  ماؤه  ذهب  ذلك  فعل  فلما 

 1. وتغري
ومن قوته أنه كان يطقع كل سيف دون أن يتغرّيَ حدُّه. ففي عهد هارون الرشيد 
اخلليفة   فدعا  اهلند،  هندية، هي من أمجل مصنوعات  بسيوف  اهلند  إليه ملك  أرسل 
ابلصمصامة، الختبار جودهتا، فقطعتها الصمصامُة سيًفا سيًفا، كما تقطع الفجل، من 

أراهم حد السيف الذي مل تتأثر شفرته. وكان مكتواب   دون أن تنثين للصمصامة شفرة، مث
 عليه: 

 ذكر على ذكر يصول بصارم    ذكر ميان يف ميني ميان
ويقال أن نصل هذا السيف مصنوع من حديد جبل "نـُُقم" بصنعاء، وذكر اهلمداين  
يف اإلكليل أنه من بقااي السيوف الريعشية اليت اشتهرت اليمن بصنعها يف الفرتة اليت  
كان حيكم فيها امللك مشر يرعش. وكان له سيفان آخرن، اسم أحدمها: ذو النون، واسم 

 اآلخر القلزم. 
العامة للسيف اليمين القدمي صناعته من احلديد الفوالذ، ويُطلق عليه ومن املميزات  

الكندي: العتيق، وهو املذكر الصلب، ويسمى الشربقاين. ويقول الكندي: وهذا النوع 
 

 .1/ 688يمانيون في موكب الرسول،  - 1
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قابل للسقي بطبعه، وينقسم بدوره العتيق إىل ثالثة أقسام، أوهلا وأجودها اليماين، اثنيها 
اليماين هي: االكتناز  ، واثلثهما اهلندي، وخو 1القلعي العتيق املصنوع منه  اص احلديد 

وأيضا السيف اهلندواين املصنوع من حديد ابقم يف صعدة، وقد تفننوا    2واملتانة واللدانة. 
تزيني مقابضها ابلعاج واألبنوس والفضة  السيوف والنقش عليها وكذا  يف زخرفة هذه 

 ها.  واألحجار الكرمية من الزمرد والياقوت والعقيق وغري 
أما الرماح الردينية والسمهرية فهي من الشهرة مبكان؛ إذ أن ردينة زوجة "السمهري" 
امرأة مشهورة قبل اإلسالم يف اليمن، اشتهرت بتسوية الرماح وتثقيفها، وإليها نسبت 
منطقة الردين يف بالد احلجرية بتعز، "املعافر سابقا". وقد قال الفارس الشجاع عنرتة بن  

 مح الرديين املعافري:شداد يف الر 
 ن    قضيت الدَّين ابلرُّمح الرديينــــإذا خصمي تقاضاين بَدي

 د السيف يرضينا مجيعا     وحيكم بينكم عدال وبيين ــــــوح
 وقال فيه أيضا مالك ابن الريب:

 ــــــــــــا ا    وقد كنت قبل اليوم صعبا قياديـــــــمـــــُخذاين فجراين بربدي إليك
 3تفقدت من يبكي علي فلم أجد   سوى السيف والرمح الرديين ابكيا 

وقد اشتهرت خوالن أوال بصناعة القسي والنبل املصنعة من شجر "النبع" وهو شجر 
جبلي ثقيل وقوي، إضافة إىل شجر النشم، وهو ينبت يف اجلبال، وقد ذكره امرؤ القيس  

 يف شعره، بقوله:  
 4نشم    غري ابانت على وترهعارض زوراء من 

 
 نسبة إلى قلعة في وادي ضهر، يستخرج منها الحديد. وطول السيف القلعي ما بين األربعة إلى الخمسة األشبار.   - 1
م،  1992،  22انظر: سمير مقبل أحمد، دراسة تاريخية للسيف اليمني القديم من المصادر والمراجع، مجلة اإلكليل، العدد:    -  2

165  . 
 . 26حسين عيظة الشعبي، سابق،  - 3
 . 9األسلحة في اليمن،  - 4



153 
 

بصناعة   -  وهي اليوم جزء من حمافظة احلديدة  -  أيضا اشتهرت مدينة الزيدية يف هتامة 
أغمدة السيوف واخلناجر التهامية الرفيعة، واملصنوعات الفضية، والوشي على "اجلنايب". 

عليها   يزخرفون صفحات مشغوالهتم ابلزخرفة  الزيدية  َصاغُة مدينة  بنقوش زهرة وكان 
  1"اللوتس" وكذا ابلنحت والتخرمي عليها. 

يقول ول ديورانت يف قصة احلضارة يف إطار مقارنته احلضارة املصرية مع غريها من 
إىل   بعدئذ  انتقلت  مث  آسيا،  غريب  نشأت يف  قد  النحاس  "ولعل صناعة  احلضارات: 

 2مصر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
علوه قرن من وحيد القرن، يفصل  الجنابي، جمع جنبية، وهو خنجر يمني توارثت لبسه األجيال من فترة ما قبل اإلسالم، ي  -  1

بينهما مقبض فضي في الغالب. واللوتس اسم تعرف به عدة نباتات من فصائل مختلفة، رسمها المصريون على معابدهم، وكان 
 لها شبه قداسة عندهم.

 .  2/  44قصة الحضارة، سابق،  - 2
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اليمن أرٌض زراعية، وعليها قامت حضارهتا األوىل. فهيـ  حبقـ  أرض الزراعة والسدود  
الكرمي يف سورة سبأ "جنتان عن ميني ومشال"  القرآن  الطبيعة أشار  والري، وإىل هذه 
ووصف بلدهتا بقوله: "بلدة طيبة". وقد كانت كذلك ألهنا أول بالد أحست ابلدفء  

ى األرجح، ألن أغلب الكوكب األرضي يف الزمن القدمي كان جليدا  من بني املعمورة عل
احا  و رعات وأدغري صاحل للسكىن، وال الزراعة. وقد كانت بالد اليمن سابقا سهواب ممُ 

ابسقات، قبل أن تتصحر الكثري منها على إثر املوجات والعواصف اليت ضربت املنطقة؛  
فاف اليت مشلت بعض املناطق بل لقد ظل بعض منها خصيبا حىت بعد موجات اجل 

والشمالي السهوب    ة الشمالية  وأغلب  ابألودية،  املرتبطة  املناطق  خاصة  منها؛  الشرقية 
القريب من مارب وصرواح السبئيتني،    1" ذنة "الزراعية القدمية ارتبطت ابألودية، كوادي  

قرانو    ووادي بيحان على شط متنع العاصمة القتبانية، ووادي مذاب املرتبطة ابلعاصمة 
 واألوسانية.  املعينية، وأيضا وادي حضرموت "سيؤون" املرتبط ابملمالك احلضرمية 

 

 العلوم الزراعية والفلكية 

 واملياه  إن حضارة اليمن القدمية حضارة الزراعة والسدود :ولن نكون مبالغني إذا قلنا 
بدرجة رئيسية، واليت تعود إىل آالف السنني، وهبا تطورت التشريعات والقوانني املرتبطة 
والسقيا   اخلصب  الزراعة وشهور  مبواسم  الرتباطه  الفلك  علم  ـ  أيضا  ـ  تطور  هبا، كما 

إخل.  العصر   والري..  الفلك يف  اتريخ  بعنوان:  ديفيد كينج كتاب خاص  وللمستشرق 
 

 الوادي الذي يحتضن سد مارب.  - 1
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هناك العديد من العلماء الذين برزوا يف هذا اجملال، وكانت   كما أن   الوسيط يف اليمن".
ساحل  على  الشحر  ففي  واحلسابية؛  الفلكية  واملؤلفات  واملنظومات  األراجيز  هلم 

هـ رسالة يف 918حضرموت ألف العامل الفقيه عبدهللا بن عبدالرمحن ابفضل، املتوىف عام  
وعاصر الشيخ عبدهللا ابفضل   الفلك، وكانت له مدرسة يقوم ابلتدريس فيها بنفسه،

هـ، صاحب املصنفات الفقهية 930ــ  869فلكيا آخر هو الشيخ عمر بن حممد حبرق  
الفلكي  الفقيه  برز  الفرتة  والفلك. ويف هذه  احلساب  علم  وله رسالتان يف  والصوفية، 

هـ الذي ألف عددا من الكتب والرسائل يف  972ــ  907الشيخ عبدهللا بن عمر ابخمرمة  
ورسائل    1ب والفلك، منها: اللمعة يف علم الفلك، واجلداول احملققة يف علم اهليئة احلسا

يف مست القبلة والربع اجمليب ومعرفة األوقات والساعات واختالف املطالع واتفاقها وعلم 
احلساب وعلم املساحة، وله تقومي حبلول املنازل القمرية يف الربوج الشمسية، وال زال  

ستعمال بني املواطنني، ويُعرف ابلتقومي الشبامي. ومن الفلكيني املعروفني التقومي معروفا وم
ابلشحر يف ذلك القرن أبو سعيد حممد الشحري الذي ألف كتااب بعنوان "الدالئل يف  
أحكام النجوم"، ويف القرن احلادي عشر صنف املؤرخ الفلكي حممد بن أيب بكر الشلي 

ارزين "رسائل يف الربع اجمليب" "علم امليقات" هـ وهو من علماء ترمي الب1093ــ  1030
يف   أيضا  ألف  واختالفها" كما  املطالع  اتفاق  ومعرفة  الزوال  ظل  معرفة  يف  "رسائل 
االسطرالب. وظهر يف هذا الوقت أيضا الفلكي حممد عبداللطيف الثابيت، من أهايل 

البلدان، ويف هناية   القرن الثاين  زبيد، وقد وضع زجيا ملواقيت الصالة عند خط عرض 
هـ كتابه الفوائد السنية يف  1216عشر اهلجري وضع عمر حممد السقاف املتوىف عام  

هـ 1338الفوائد الفلكية. كما وضع يف وقت الحق حممد بن حامد السقاف املتوىف عام  
مصنفه "نصب الّشَرك يف اقتناص ما حيتاج إليه من الفلك". ويف القرن اهلجري املاضي،  

السلف يف صياغة عناوين املصنفات نظم الشاعر حممد أمحد الشاطري   وعلى نفس منوال
املواقيت" وشرحها   فن  اليواقيت يف  بيتا، عنواهنا: "منظومة  ثالمثئة ومخسني  أرجوزة يف 

 
البسيطة السماوية، من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة الالزمة لها وما يلزم    علم الهيئة يبحث عن أحوال األجرام  -  1

 منها. 
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األستاذ حممد بن هاشم العلوي يف كتاب بعنوان "اخلريت على منظومة اليواقيت" صدر  
  1م.1967هـ 1386عام 

فإن   احلال  مرتبط ابإلبداع يف  وبطبيعة  الفلكي واحلسايب  اجملال  العلمي يف  اإلبداع 
اجملال الزراعي القائم على املواقيت واملطالع الفلكية املرتبطة مبواسم الزراعة واخلصب؛ بل 
وابلتجارة أيضا وحركة الرايح، واليمنيون كما هم أهل زراعة فقد كانوا أهل جتارة ورحالت  

 كما ذكران ذلك ابلتفصيل.   حبرية وبرية من قدمي الزمان،
وال معىن للحديث عن احلضارة اليمنية القدمية دون احلديث عن الزراعة والسدود   

والري واملدرجات اجلبلية، والتقومي الزراعي احلمريي القدمي قبل التقومي امليالدي؛ وهلذا  
السبب فقد كان هلا أكثر من حكيم زراعي أييت على رأسهم احلكيم علي ولد زايد، 

وهناك من أبدع نظما يف التقاومي الزراعية اليمنية   بن منصور.  وأيضا بدرجة اثنية احلميد
ولد زايد الزراعية والفالحية     عليمُ كَ وحِ   .2كاحلكيم الزراعي حسن بن جابر العفاري

املؤرخ   أشار  هذا  وإىل  اليوم.  إىل  والفالحني  للمزارعني  مهمة  ومرجعية  دستورا  متثل 
توينيب ابلقول: " آرنولد  املعروف  الزراعة  والفيلسوف  أن  الثقة  القول بشيء من  ميكننا 

وتربية املاشية وتقنية قلع قطع كبرية وثقيلة من احلجر ونقلها، هذه األشياء كلها اخرتعت  
 3ألول مرة يف اجلزء احليوي املسكون من منطقة غرب آسيا.."

فيه  العربية مناخ دافئ تكثر  الدكتور أمحد سوسة: كان يسود جنوب اجلزيرة  يقول 
ار، وكانت الثمار الربية والقمح والشعري ينبتان بشكل طبيعي. وهناك دالئل على األمط

أن املاشية ـ مبا فيها املاشية واملعز والشاة ـ ُدجنت واستخدمت اقتصاداي يف اليمن قبل 
أن ُتدجن يف مصر والعراق. واألرجح أن انتقال سكان اجلزيرة العربية من طور القنص 

زراعة والري قد مت خالل العشرة آالف سنة األخرية من دورة ورم  والصيد إىل الفالحة وال

 
 .  70م، 1989، 1عبدالرحمن عبدالكريم المالحي، مجلة اإلكليل، العدد:  - 1
ن، قرب هو الفقيه حسن بن جابر بن فتح هللا بن سعيد بن علي بن قاسم بن عزالدين بن الحاج العفاري، وأصله من ضورا   -  2

 .  -ه 1122ذمار، توفي في ذمار في السابع عشر من صفر سنة 
 . 39الجديد في تاريخ وحضارة سبأ وحمير، سابق،   - 3
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اجلليدية. وبذا يكون العرب ـ الذين أطلق عليهم ساميني خطأ ـ أول من اخرتع الزراعة  
اعة، وملا كانت الزراعة والري زر اليت تعتمد على الري، وأول وأقدم من مارس الفالحة وال

مؤسسو احلضارة اإلنسانية يف أقدم مراحلها.  عماد احلضارة القدمية، فالعرب إذن هم  
وهذا يُفسر كيف استطاع الذين هاجروا من اجلزيرة العربية إىل بالد اهلالل اخلصيب أن  
يؤسسوا أقدم احلضارات يف مستوطناهتم يف وادي الرافدين، فقد كانوا مزودين خبربة فنية 

الري، اكتسبوها يف موطنهم األ تعتمد على  اليت  الزراعة  العربية،  يف  ول جنوب اجلزيرة 
 1فنقلوا حضارهتم إىل عاملهم اجلديد. 

سبأ   أرض  أن  القدمي  التاريخ  أصحاب  "ذكر  الذهب:  مروج  املسعودي يف  ويقول 
وأفسحها  وغيطاان،  وأكثرها جناان  وأغدقها،  وأثراها  اليمن  أرض  من أخصب  كانت 

اتفة وأهنار مروجا مع بنيان حسن وجسر مقيم وشجر مصفوف، ومساكب للماء متك 
متفرقة، وكانت املياه اليت هي أكثر ما يرد إىل أرض سبأ أتيت من سد مارب، وكان أهلها 
يف أطيب عيش وأرفهه، ويف هناية اخلصب وطيب اهلواء وتدفق املاء وقوة الشوكة وهناية 
اململكة، وكانت بالدهم يف األرض مثال، فمكثوا على ذلك ما شاء هللا من األعصار، 

 2ج األرض". وكانوا ات
ا، مرات، وحيصد كل زرع يف ستني يومً تزرع يف السنة أربع  ا القزويين بقوله: "وصفه

 3". وأعرفهم للحق اوأهلها أرق الناس نفوسً ، وحتمل أشجارهم يف السنة مرتني
 
 

 

 
 . 58م، ص  1980حضارة الرافدين، د. أحمد سوسة، دار الحرية، بغداد،   - 1
مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن بن علي المسعودي، اعتنى به وراجعه: حسن مرعي، المكتبة العصرية، صيدا    -  2
 . 2/ 18م، 2005،  1بيروت، ط: -
 .  65آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن محمد بن محمود القزويني، دار صادر، بيروت،  - 3
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 القوانين الزراعية 

واستصالح األراضي تكشف منظومة القوانني القدمية املتصلة بعملية الزراعة والري  
الكثري يف   واإلجيار  وقنوات السقي الزراعة وتقنيناهتا  التقدم والتطور يف  ما يعكس من 

، ومن هذه القوانني، القوانني املتصلة ابالستئجار، وبعدم القدمية   خمتلف املمالك اليمنية 
ان  وهذا نص قانون مملكة قتب  وكذا قانون الرعي.  إمهال األرض أو تركها عرضة للخراب. 

 الزراعي كما ورد يف نصوص املسند: 
ــ أي فرد يستأجر أرضا زراعية من أمالك "أتلب" اإلله ومل حيقق أرابحا، ومل يتمكن 

 1من حل العقد، فيحق له حل العقد بعد متام عامني على إمضائه"
والزراعة ــ على كل شعب "قبيلة" االهتمام أبراضيه الزراعية، وتعهدها ابلعناية واحلراثة  

 دون تقصري أو ختاذل.
 ــ حدد القانون موسم الزراعة هلذه األعمال الزراعية.

 ــ اإلبقاء على هذا القانون على طول املدى.
ــ أي فرد يتهرب من القيام بواجباته حنو األراضي يدفع غرامة مالية قدرها عشر قطع 

 نقدية اتمة وتقدميه للمحاكمة. 
 هذا العقد. ــ يتوىل كبري "متنع" تنفيذ 

ــ يدون القانون على مداخل البوابة ذو سد، إحدى بواابت "متنع" وأرخ هذا القانون 
 2يف شهر "ذو عم" سنة حكم "اب" على "شحز" األوىل، وصدق بيد امللك شهر امللك.

 
 . 195ابق، التشريعات في جنوب الجزيرة العربية، س - 1
 . 196التشريعات في جنوب الجزيرة العربية، سابق،  - 2
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وإىل جانب هذا القانون الزراعي العام، فقد صدرتـ  أيضاـ  قوانني أخرى، مثل قانون 
املتصل بزراعة النخيل واألعناب واحلبوب وعملية الري واألراضي املؤجرة على  األراضي،  

غري مالكيها، حمددا العقوابت جتاه أي خمالف، ومنها على سبيل املثال هذا النص "قانون 
ملكي سبئي": "ال ميكن ألي رجل االعتداء على حدود أو سرقة أو اإلضرار أو ختريب 

سياج من شجر األثل، أو أية نبااتت حماطة بسياج  أو جتاوز كل حقل حماط بسور أو  
أو حاجز ممتد من تلك األراضي الواقعة يف وادي يفع ومنطقة يبلج، ابتداء من بداية م.  
ق.ـ ... وحىت منطقة غضرن. ومن ينتهك حدودا وخيرب ويدمر ويدوس، وجيتث األثل، 

لسيده امللك، وليدفع   ويتجاوز األسوار يف ذلك الوادي ليقدم للمحاكمة، وليدفع غرامه
 1غرامة لصاحب األرض. دونت هذه الوثيقة يف شهر.." 

القانونية يف حق من يغري احلدود أو يعتدي على الغري حد   وقد ابلغت العقوابت 
يسلم  جتاوزها...  ومن  احلدود،  عالمات  جتاوز  "مُينع  النص:  هذا  يقرر  اإلعدام، كما 

 2نفسه ملن يقتلها"نفسه، ومن ال يسلم نفسه فدمه مهدور، حتل 
أ قانون: "هذا  اإلله "إل مقوأيضا:  بيتهم همر صادر من... ومعه  " خاص حبماية 

وبركهم، وحلماية أساس الربكة وجمراها، ومحاية قنواهتا واحلقول احملمية. وال حيق شرعا إزالة 
يف هذا حدود وأسوار احلقول احملمية، أو تغيري أسوار احلقول املثمرة، وليمتثل مجيعهم مبا  

األمر. صدرت هذه الوثيقة يف شهر "ذي هبي" سنة حكم "ود إل بن كرب بن حذمة"  
ومن يُهمل ويتجاوز يدفع غرامة قدرها مخس قطع نقدية من نوع رضيم، أو جيلد مخسني 

 3جلدة". 
القوانني  هتمل  فلم  رئيسة،  بدرجة  املياه  وجراين  الري  على  تعتمد  الزراعة  ولكون 

تنظيم هذه العملية حىت ال يطغى أحد على أحد أو يستأثر قوي  والتشريعات القدمية  
على ضعيف بتحويل جراين األهنار واجلعافر والسواقي على حساب آخرين، فقد صدر 

 
 . وُيالحظ سقوط بعض الكلمات من النص. 198نفسه،  - 1
 . وقد سقط جزء من النص. يبدو كلمة أو كلمتين. 200نفسه،  - 2
 نفسه، وهناك نقص لبعض الكلمات أيضا.   - 3
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قانون ينظم عملية الري للجميع إبشراف موظفني تنفيذيني يف املمالك، كما يدل عنوان 
ذ ن / س ط ر ن( أي: أهل هذه الوثيقة: )م د ر ر م، أهل/ طنب/ مبسقى/ ن ج و /  

 طنب املسؤولون عن الري أعلنوا هذه الوثيقة. 
ومشرعي برم بناء على طلب من امللك يدع اب جيل، ملك   "آنباي""هكذا أمر اإلله  

قتبان، خبصوص املناطق التالية: شعبة ومنتم والضحى وفريض ويفع وذا ان خيضى وحقل 
ود بيحان من الغرب إىل الشرق،  عينم من طمى بيحان وذو عدمن إىل أعلى من حد 

وحىت املخطوطات اليت وضعت كعالمة ورمست ودونت يف خلبصة ابجتاه أعلى اجملرى، 
لتكن هذه املناطق حمرمة وحرة من زراعة النخيل ومن أي حاجز، ومن زراعة نبااتت،  
ألراضيها،  حراثة  أو  أو حواجز  جماري  بناء  ومينع  وقنوات،  وحواجز  جماري  بناء  ومن 

طم وهتدم أية قنوات وزراعة كائنة يف تلك األراضي، وحيرم رفع املاء، أو القيام بشيء ولتح
لوقف املاء من اجلراين من أعلى، وحرمت تلك األراضي الواردة يف املخطوطة من حفر 
آابر فيها، وهذا التحرمي يبدأ من هذا الشهر وإىل األبد. اختذ هذا األمر يف اليوم الثالث  

 1بشهر بشم يف سنة حكم يقه ملك ذا ذران األوىل" من "ذفقحو" الذي
وهناك أيضا قوانني أخرى مت تشريعها، وكفلت لكل مواطن احلصول على الري، وفق 
مقدار معني حيدده املشرف التنفيذي املعني خشية عدم التسابق بني املزارعني على املياه 

، حبيث تكون املياه الذي يفضي إىل الفوضى واإلضرار حبق من مل يقدر على السباق
تتعلق  أخرى كثرية  وقوانني  دون حيف أبحد.  للجميع  متساوية  القنوات  من  اخلارجة 

ويف املعجم السبئي لفظة "م د  وردت يف كثري من النصوص القدمية.    ،ابلتأجري والتمليك
ر ر" ومت تفسريها مبعىن: "مراقب الساقية" الذي يشرف على عملية توزيع السواقي بني  

 2الزراعية. احلقول 

 
اليوم لدى المزارعين، بلفط مقارب "فقيح" وتعني تشذيب الزروع في  ، وكلمة "ذفقحو" ال تزال مستخدمة إلى  203نفسه،    -   1

مراحل نموها األولية، وتهيئة تربتها المتصاص المزيد من المياه. ولعل الزمن المشار إليه هنا يعني في أسبوع الفقيح من شهر  
 بشم.  

 .  36المعجم السبئي، سابق،  - 2
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ولعل من أهم القوانني اليت تلفت انتباهنا اليوم، ما يعرف حاليا بـ "الرعي اجلائر" وهي 
إطالق األبقار واألغنام للرعي يف األراضي الزراعية اخلصبة يف السهول واملدرجات، األمر 

  يٌ ملك  الذي يرتتب عليه اإلضرار هبذه املدرجات والعبث مبزروعاهتا، ولذا فقد صدر أمرٌ 
حبماية هذه األراضي الزراعية من اخلراب، ونصه: "ال حيق شرعا جلب احليواانت كالبقر 
واإلبل إىل وادي حرد، كما ال حيق شرعا االعتداء على مزروعاته، كأن ُتداس أو تقطع 
أو خترب، أو حتصد، محاية للمحاصيل النامية يف هذا الوادي.. ومن يرتكب هذه األمور 

 1إلله "ود" مخسة ثريان من ماله اخلاص.." ويكرر عمله ليذبح ل
وقد كشفت التنقيبات األثرية يف وادي بيحان عن قناة رئيسية، متتد ملسافة طويلة،  
تصل إىل عشرات الكيلو مرتات، وهذه القناة عبارة عن شبكة من القنوات واجلداول  

وتقدر   اليت حُتفر على سطح األرض لتصريف مياه السيول واآلابر عن طريق مصارف،
 2مساحة األرض اليت كانت ترويها هذه القناة حبوايل ألف فدان. 

كما أن يف وادي جردان عدد كبري من السواقي اليت ال تزال أطالل بعضها قائمة 
خدمت قدميا يف تنظيم جراين املاء، وتتفرع منها "املقاسم" وهي عبارة حىت اليوم، واست

الساقية   من  تتفرع  فتحات  احلقول  عن  على  املياه  توزيع  خالهلا  من  ويتم  الرئيسية، 
 3الزراعية.

وإىل جوانب السدود والقنوات أيضا أنشأ اليمنيون الصهاريج واملواجل على خمتلف  
اليمنية  األراضي  امتداد  على  واآلابر  الصهاريج  حفر  يتم  وكان  واملدرجات،  اجلبال 

اخلاصة  األراضي  وسقاية  الشرب،  يف  منها  املعابد.    لالستفادة  أراضي  أو  العامة،  أم 
فالعالقة بني اليمين والزراعة ال تقوم على املمارسة العفوية واالحتماالت القائمة على 

 
 . 199تشريعات.. سابق،  - 1
القرن السابع حتى نهاية القرن الثاني قبل الميالد، عبدهللا حسين محمد العزي الذفيف، رسالة ماجستير،    مملكة قتبان من   -  2

 .  86م، 2009جامعة صنعاء،  
وادي جردان من القرن السابع قبل الميالد إلى القرن السادس الميالدي، دراسة تاريخية، محمد أحمد سعيد السدلة، رسالة    -  3

 . 43م، 2013ماجستير، جامعة عدن، 
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الصدفة، وإمنا تقوم على الفهم العميق للطبيعة وللبيئة وللكواكب وأتثريها على الوقت 
 1واألنواء. 

ة، وملكية خاصة ابلناس، وتوزعت ملكية األراضي قدميا فيما بني ملكية عامة للدول
 وملكية مشاعية، وملكية معابد، ولكل نوع من هذه امللكيات قوانينها اخلاصة هبا. 

، ويتم  2وحتدد األمالك الزراعية من خالل وضع عالمات وُنُصب، تُعرف قدميا ابلوثن
تسجيل اسم املالك عليها، وتبيان حدود األرض، وحتذير أبن هذه األرض ملكية خاصة،  

األراضي الصغرية، أو املتوسطة املساحة، أو املتجاورة يتم تسويرها، لتحديدها. ورمبا وأن  
 3تكون هناك دوائر أو هيئات مسؤولة عن حتديد األمالك. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ملح المالحة في معرفة الفالحة، عمر بن يوسف بن عمر بن رسول، تحقيق: د. عبدهللا محمد علي المجاهد، دار الفكر،    -  1

 . 6م، مقدمة الدكتور عبدالعزيز المقالح،  1987، 1، ط:دمشق
 ال تزال هذه التسمية قائمة إلى اليوم في كثير من مناطق الريف اليمني.  - 2
انظر: تقنية أنظمة الري القديمة في مملكتي قتبان وحضرموت في جنوب الجزيرة العربية خالل األلف األول قبل الميالد    -  3

 .  282م،  2008 -  2007القادر أحمد بافقيه، أطروحة دكتوراه، جامعة تونس،  دراسة مقارنة، حامد عبد
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من  أمة  ياسي ألي  والسِّ االجتماعي  والرقي  التحضر  مَعامل  أحُد  والصناعة  التِّجارة 
َياِسي واهلدوء   األمم، إذ مها مًعا أو منفردين نتاج حالة من الرتاكم املعريف واالستقرار السِّ
مستقٍر   جمتمٍع غري  أحُدمها يف ظل  أو  النَّشاطان  َهذان  يزدهر  أن  النفسي، وال ميكن 

ـ ورمبا سياسًيا أو   الرئيس  السبب  تنمية بدون أمن. وهو  اجتماعًيا، وحاليا يقولون ال 
الوحيد ـ الذي جعل الَيَمَن خالَل ُحكم اإِلَماَمِة منذ جميئ اهلَادي، آخر الَقْرن الثالث 
إىل الَيَمِن وإىل مطلع العقد السادس من الَقْرن امليالدي املاضي رْهَن ختلفها االقتصادي  

والثق لدى  والتجاري  أوال  النفسي  األمن  وجود  ولعدم  ياسي،  السِّ لتخلفها  نتيجة  ايف، 
الشَّعب، حىت بدت منقطعة عن ماضيها وَحضارهتا التَّارخيِْيَّة اجمليدة، بسبب ختلف َنَظرِيَّة  

 احلُكم..  
ففي الَيَمن احلَضاري الَقدمْي ازدهرْت الصناعُة والتجارُة بصورة مل يكن هلا مثيٌل حىت 

ب َعريقة كالصني واهلند ومصر، وَقْد كانت صناعة وجتارة الَيَمن حمل انبهار  لدى ُشعو 
واندهاش َهؤالء مجيعا؛ وخاصة املصريني القدماء الذين كان هلم اتصاالهتم املبكرة مع 
منتجات اليمن، جللب التوابل والبهار واللبان وما إىل ذلك من املواد العطرية والصمغية 

 1دهم ويف التحنيط.اليت استعملوها يف معاب
وقد أشار إىل ذلك العهد القدمي، يف إطار حديثه عن قوم سبأ التجار، كما ذكرت 
ذلك كتب املؤرخني الغربيني، مثل ديودور واسرتابون؛ حيُث وصفوا جتارة َحَضارَة َسبأ 

 وصناعتها ومالحتها، مؤكدين أال أحد يفوق الَيمنيني يف ذلك.  

 
 .  216/2انظر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، سابق،  - 1
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ا "ُصور" التَّاجرة: "واتَجَر معك أيضا يقول العهد الَقدمْي على ِلَساِن حزقيال، خماطبً 
جُتار شبا ورعمة، فقايضوا بضائعك أبفخر أنواع الطيب واحلجارة الكرمية والذَهب. ومن 
قايضوا  َهؤالء  وِكلَمد.  وأشور  وشبا،  وِكنَّة وعدن  ُحران  أهل  ـ  أيضا  ـ  معك  املتاجرين 

مل وبسجاجيد  واملطرزة،  األمساجنونية  األردية  بنفائس  اخليطان، بضائعك  مربومة  ونة، 
 1ومضفورة إبْحكام"

ويقول أيًضا يف موضع آخر، يف إطار احلديث عن الذهب والطيوب: ".. وعندما 
مسعْت ملكة سبأ بشهرة سليمان قدمْت إىل أورشليم مبوكب حافل، ومِجاٍل حُممَّلة أطيااًب  

 2وذهًبا وفريا وحجارًة كرميَة.." 
ان من الذهب، "حنو أربعة آالف وثالمثئة وعشرين وأيضا: ".. وأهدته مئة وعشرين وز 

كيلو جراما" وأطيااب كثرية، وحجارة كرمية، ومل يوجد ما مياثل الطيب الذي أهدته ملكة 
 3سبأ للملك سليمان"

 ويف سفر امللوك األول من العهد القدمي: 
جِبَاِنِب أَيـَْلَة َعَلى َشاِطِئ حَبِْر  َوَعِمَل اْلَمِلُك ُسَلْيَماُن ُسُفًنا يف ِعْصُيوَن َجابـََر الَّيِت " - 

 ُسوٍف يف أَْرِض أَُدوَم. 
 فََأْرَسَل ِحريَاُم يف السُُّفِن َعِبيَدُه النـََّوايتَّ اْلَعارِِفنَي اِبْلَبْحِر َمَع َعِبيِد ُسَلْيَماَن،ــ 
َوْزنٍَة َوِعْشرِيَن َوْزنًَة، َوأَتـَْوا هِبَا ِإىَل   فَأَتـَْوا ِإىَل أُوِفرَي، َوَأَخُذوا ِمْن ُهَناَك َذَهًبا أَْرَبَع ِمَئةِ   ــ

 4. "اْلَمِلِك ُسَلْيَمانَ 
ويف املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم للدكتور جواد علي: "وقد ُوصفت أرض  
شبأ يف التوراة أبهنا كانت تصدر اللبان، وكانت ذات جتارة، وأن جتارها كانوا يتاجرون  

 
 .24 - 22، الفقرات:  27الكتاب المقدس، العهد  الجديد، سفر حزقيال، اإلصحاح  - 1
 . 9  - 1سع الفقرات:  العهد القديم، سفر أخبار األيام الثاني، اإلصحاح التا - 2
 نفسه.  - 3
 .  28: 26العهد القديم، سفر الملوك األول، اإلصحاح التاسع، الفقرات:  - 4
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مع العربانيني.. واشُتهرت قوافلها التجارية اليت كانت ترد حمملة ابألشياء النفيسة، وُعرفت 
ذهب فيها، وقد قيل لذهبها: ذهب شبا. ويتبني من املواضع اليت ورد  بثروهتا وبوجود ال

فيها ذكر السبئيني يف التوراة أن معارف العربانيني عنهم قد حصلوا عليها من اتصاهلم 
 1التجاري هبم، وهي حمصورة يف هذه الناحية فقط".

يكثر فيها   ويقول املؤرخ الروماين بلينوس: "إن املعينيني كانوا ميلكون أرضا خصبة،
النخيل واألشجار، وكان هلم قطعان كثرية من املاشية، وأن السبئيني كانوا أعظم القبائل 
الذهب  مناجم  من  ميلكونه  ومبا  عطور،  من  ابألشجار  الغنية  غاابهتم  تنتجه  مبا  ثروة 
ينتجون  العسل، كما كانوا  ومشع  العسل  من  ينتجونه  وما  املرواة،  املزروعة  واألرضني 

 2العطور". 
"ويُرجع بعُض املستشرقني وجود الكتاابت الَعربيَِّة اليت ابملسند يف جزيرة "ديلوس" من 
جزر اليوانن اليت يعود اترخيها إىل الَقْرن الثاين قبل امليالد، ويف وجود الكتاابت املعينية  

اليو  اجلنوبيني، وبني  الَعَرب  َهِذه اجلزيرة إىل َعالقة جتاريَّة، واتصال جتاري بني  انن،  يف 
وكذلك ما ُعثر عليه من املسند يف مصر والسُّودان، وأن جالية مينيَّة كانت تُقيم يف َهِذه  

 3البُلدان.." 
كما ُعثر على كتاابت معينية يف أور والوركاء ابلعراق، تشري إىل العالقات التجارية  

 4بني هاتني املدينتني والدولة املعينية.
ليت جعلت الروماَن يفكرون بغزو الَيمن، هو السَّيطرة وقد كان من األْسباب الرئيسيَّة ا

على َطرْيق التجارة الَعاملي من قبل الرومان ومنافسة الَيَمن يف ذلك، نتيجًة للثروة املهولة  
اليت كان َعلْيها الَيَمنيُّون نتيجة هلذا السَّبب، ما أطمع القيصر الروماين َهِذه احلَال، وقال: 

الَعَرب كأْصدقاء أغنياء، أو أن ُيسيطر عليهم كأعداء أغنياء،   إنه يريد أن يتعامَل مع
 

 .  261/2م، د. جواد علي، 1993، 2المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط: - 1
م،  1977بيروت، لجنة نشر الكتاب اليمني، عدن،    -أضواء على تاريخ اليمن البحري، حسن صالح شهاب، دار الفارابي    -  2

70  . 
 . 241اليمن الخضراء، سابق،  - 3
 .  223م، 1997الشرق العربي القديم وحضارته، د. حلمي محروس، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية،   - 4
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؛ ذلك أن اليمن يف التاريخ القدمي قد  1كما ذكر ذلك "اسرتابون" مؤرخ تلك احلملة. 
وبالد  مصر  بني  التجارية  الوساطة  بدور  قامت  حيث  العاملية؛  للتجارة  مركزا  كانت 

لسلع التجارية اليت كانت ترد من أفريقيا الرافدين واهلند والصومال، ومتكنوا من احتكار ا
   2وآسيا. 

وحتتل التجارة املرتبة الثانية يف اليمن القدمي من حيث النشاط واالهتمام العام بعد 
النشاط الزراعي، مارسها اليمنيون من وقت مبكر، وساعدهم يف ذلك عدة عوامل أمهها 

أفريقيا وابهلند، لذا فقد حتكمت املوقع اجليوسياسي الذي يربط املنطقة كلها ببالد شرق  
 من وقت مبكر بطرق املالحة الدولية حتكما كامال، فكانوا سادة الرب والبحر معا.  

إىل جانب املوقع أيضا الصناعات االستخراجّية اليت متيز هبا اليمنيون من وقت مبكر، 
ومثلت رافدا مهما لالقتصاد، بكافة أنواعها ويف أكثر من مكان، فلكون اليمنيني أهل 
صنعة؛ بل صناعات، وصناعات متميزة، فمن الطبيعي أن يكون جتارا بطبيعة احلال،  

 لتسويق هذه املصنوعات. 
التجارة كثريا هو االستقرار السياسي الذي ومث ة عامل مهم أيضا ساعد يف إنعاش 

كانت تشهده حضارة اجلنوب؛ إذ بغري األمن واالستقرار لن تزدهر التجارة وال الصناعة  
اهتمام   اليمن أبسواقها وقوافلها حمط  بعد ذلك، فكانت  احلال  الزراعة، كما كان  وال 

القدمي آنذاك، سواء ملا   أفريقيا، أو ملا  العامل  اهلند ومن شرق  البحار من  تستورده عرب 
تنتجه هي يف الداخل. مث إن عامل االتصال والتواصل بني خمتلف األسواق واملدن قد  
الناس   بني  االجتماعية  العالقات  ومتتني  والتعارف  التمازج  من  حالة  ذاته  حبد  شكل 

ماعي الذي ختلق بفعل ثقافة  بعضهم البعض، فعاشوا منتمني لقيم املدنية والوائم االجت
التجارة  عملت  وخالق. كما  إجيايب  اجتماعي  تعايش  عنه  وجنم  والتواصل،  االتصال 

 
 . 145َهِذه ِهي اليمن، عبدهللا الثور، سابق،  - 1
 .  79م، 1986المصرية واليمن القديمة، مجلة اليمن الجديد، صنعاء، فبراير،   أبو العيون بركات، بونت في المصادر - 2
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نفسها على تنمية املهارات، وخلق الروح اإلبداعية املتمثلة يف ابتكار املزيد من متطلبات  
 السوق وحاجيات الناس، فكانت هناك موارد متنوعة، تصديرا واستريادا.  

 

 تجاريةالسلع ال

عرفت اليمن من قدمي الزمن األسواق اليومية املنظمة، أو ما عرف أبسواق املدن،  
القائمة حتت سلطة قوانني الدولة، واشتهرت بكثري من األصناف التجارية اليت كانت يف  
أسواقها، وأشار إليها املؤرخون والرحالة منذ ما قبل امليالد، ومن أهم السلع التجارية اليت  

 اليمنيون قدميا، وكان هلا أمهيتها العاملية آنذاك اللبان والبخور لثالثة أسباب:  اشتهر هبا
األول الرتباطه ابلطقوس املقدسة يف الكنائس الغربية، أثناء أتدية الشعائر الدينية ويف  
ويف   ابخلطيئة،  واالعرتاف  والنذور  القرابني  تقدمي  وعند  والتعميد،  اجلنائزية  الطقوس 

 1ر القوم من ملوك وجتار ورجال دين.حفالت ضيافات كبا
الثاين: لدخول هذه السلعة ضمن املركبات الدوائية والعقاقري الطبية اليت كانت تعاجل  
بعض األمراض، خاصة أمراض الصدر، وأمراض أخرى كثرية، ورائحته من الروائح الطاردة 

الطبي املواد  ضمن  يدخل  أنه  املنازل، كما  يف  وللهوام  الضارة  التعقيم  للحشرات  يف  ة 
 والتطهري وأيضا التحنيط. 

الثالث: لعدم وجود هذه السلعة يف أي بالد أخرى غري بالد اليمن واهلند وشرق  
أفريقيا فقط، فقد كانت بالد حضرموت واملهرة وظفار وسقطرى هي البالد اليت تنتج 

البخو  أو  الشحري  اللبان  ابسم  مشهور  اليوم  إىل  منه  نوع  يزال  وال  السلعة،  ر  هذه 
الشحري، نسبة إىل بالد الشحر على أطراف حضرموت، وحىت إن وجدت يف اهلند  
يربط   الذي  التجارة  فقد مسي خط  ولذا  اليمن،  من  إال  يكون  لن  جتاراي  مرورها  فإن 

 
حين اعتنقت اإلمبراطورية الرومانية المسيحية في القرن الرابع الميالدي قل استيرادهم للبخور واللبان، ألن تعاليم المسيح    -  1

، كما كان سابقا. وقد كان البخور يستخدم كثيرا في  تقتضي دفن الموتى، كما هو الشأن في اليهودية واإلسالم، بدال عن حرقها
 حرق جثث الموتى. 
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اجلنوب ابلشمال ومنه إىل أورواب وشرق اجلزيرة العربية بطريق اللبان، وطريق احلرير، وطريق  
الن السلع  إليه  البخور، نسبة إىل  الطريق. وقد أشارت  اليت متر من هذه  ادرة والنفيسة 

النصوص القدمية اليت يرجع بعضها إىل القرن اخلامس عشر قبل امليالد، كما أشار إىل 
ذلك نص ذكر رحلة السفن اليت أرسلها امللك املصري الفرعوين "ساهو رع" إىل بالد  

وق الرئيس واألول هلذه املادة  بونت، ومنها جلب اللبان واملر، وقد كانت شبوة هي الس
اليت يتم جلبه إليها بعد مجعه من األشجار مرتني يف العام، ويف هذا السوق يتم استقطاع 

  1العشر من هذه السلعة ضريبة للدولة ليتم استخدامها يف املعابد وأيضا يف مصاحل الدولة.
لكة معني ومصر؛  وقد دلت النقوش املصرية القدمية على وجود عالقات جتارية بني مم

حيث كانت جاليات معينية تقيم مبصر يف فرتة حكم بطليموس الثاين، لتقوم ابإلشراف  
على تزويد املعابد املصرية ابلبخور، وقد ُعثر على نقش يف سقارة، ابلقرب من اجليزة 
مبصر، حُنتت نقوشه على اتبوت خشيب لتاجر معيين، يعود اترخيه إىل القرن الثاين قبل  

، ويُعرف صاحب التابوت بـ "زيد إل بن زيد"، وكان صاحب هذا النقش يستورد امليالد
الطيب والبخور للمعابد املصرية، وكل هذا يدل على مدى استقرار التجار املعينيني يف 

 2مصر، واندماجهم فيها.
إىل جانب هذه السلعة املهمة اليت كانت تباع بسعر الذهب يف الغرب، ويف أسواق 

توسط، هناك ـ أيضا ـ سلع أخرى هلا أمهيتها، مثل "الصبار" و "الصمغ"  حوض البحر امل
السقطري، املستخرج من شجرة "دم األخوين" اليت تشتهر هبا اجلزيرة، وال تكاد توجد 
يف غريها. وإىل جانبهما أيضا كانت اليمن ُتصدر األحجار الكرمية واملنسوجات واجللود  

 3والعنرب وامللح واخلمور وغريها..

 
 .  9انظر: مقومات التجارة في اليمن القديم، أ. د. جواد مطهر الموسوي. بي دي اف. ص:  - 1
التجارة في ممالك جنوب الجزيرة العربية معين وسبأ وقتبان وأنظمتها من خالل نقوش المسند، تغريد سالم جابر الشمراني،    -  2

 .  145، -ه 1438 -1437رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، 
 . ومن األحجار الكريمة العقيق اليماني الذي ال تضاهيه شهرة في الجودة.11نفسه،  - 3
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وذكر اجلاحظ بعضها من اجمللوابت التجارية اليمنية إىل العراق، مثل الربود واأَلَدم 
 1والزرافات واجلواميس والعقيق والكندر واخِلِطر والورس.

العراق   بالد  ومن  الفيلة،  وجلود  والعاج  الذهب  أفريقيا  من  تستورد  اليمن  وكانت 
نسوجات، وتستورد من اهلند البهارات األرجوان واخلمر والتمور والذهب والرقيق وبعض امل

والسليخة  اهلندي  والعود  والعنرب  والصندل  واملسك  والقرنفل    2والطيوب كالكافور 
 3والسيوف واألحجار الكرمية واألخشاب واحليواانت واملعادن واألصباغ، وغري ذلك.
اطئ  ووفقا للمؤرخ جورجي زيدان، فقد "امتد نفوذ املعينيني يف إابن دولتهم إىل شو 

البحر املتوسط، وشواطئ خليج العجم وحبر العرب، أي أهنا مشلت كل جزيرة العرب. 
وال يظهر أهنا كانت دولة حرب وفتح؛ بل كانت دولة جتارة مثل دولة الفينيقيني على 
شواطئ سوراي، ودولة األنباط يف بطرا وأكثر دول اليمن. وكانت طرقها التجارية ممتدة  

ني تلك البحور، وانتشرت سيادهتا ومستعمراهتا مشاال إىل أعايل  يف أواسط جزيرة العرب ب
احلجاز بدليل ما وقفوا عليه من النقوش املعينية يف العالء قرب وادي القرى، ويف الصفا 

 4ويف حوران وغريها..".
 
 
 
 
 
 

 
 . 27كتاب التبصر بالتجارة، سابق،  - 1
 قشر شجرة القرفة التي تنمو في جزيرة سيالن  - 2
 . 11مقومات التجارة، سابق،  - 3
 . 113العرب قبل اإلسالم، جورجي زيدان،  - 4
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 البرية الطرق أوال 

القتبانية "متنع" يف شبوة هي   العاصمة  الصادر  تعترب  البضائع  لتجمع  احملطة األوىل 
واملستوردة، واملنطلقة إىل بالد سبأ، يف مارب، ومنها إىل جنران احملطة األكرب، عرب "قرانو"  

 عاصمة املعينيني.
ق. م.  1109ـ    115"ومع بداية العهد احلمريي ـ ملوك سبأ وذي ريدان ـ ويف سنة  

فشيئ  تتغري شيئا  الداخلية  التجارية  الطرق  النصرانية يف أخذت  ابنتشار  ا، حىت أصبح 
عاصمة   ـ  ظفار  إىل  عدن  من  ميتد  امليالدي  الرابع  القرن  منذ  املتوسط  البحر  حوض 
احلمرييني يف ساحل البحر األمحر وليس ظفار األخرى اليت ُتشتهر إبنتاج اللبان، وتقع 

عند   يف أقصى الشرق من حضرموت، وقريبة على ساحل البحر العريب ـ فصنعاء، وينتهي
جنران أيضا، وقد عرف بعضه بدرب أسعد الكامل، نسبة إىل امللك احلمريي: أب كرب 

م. وهو الطريق الربي عرب املرتفعات الذي حل حمله الطريق التجاري  415ـ    378أسعد  
الشرقي، ويتصل هذا الطريق ابلبحر األمحر عن طريق ميناء خما ـ موزع عند مدينة السوا،  

 1ريق التجارة، بني سواحل البحر واملناطق اجلبلية". وهي حاضرة مهمة على ط 
أهم  إحدى  فقد كانت  ولذا  اليمنية،  التجارية  الطرق  التقاء كل  وتُعترب جنران حمط 
احلواضر القدمية اليت أنعشتها التجارة ابعتبارها ملتقى القوافل القادمة من البحار، ومنطلق 

  2إىل العراق. القوافل املتجهة مشاال إىل بالد الشام، وشرقا 
 

 . 15نفسه،  - 1
ي حدود خمسة وستين  تمثل غزة بفلسطين المحطة األولى للقافلة التجارية بعد عبورها للصحراء، وكانت تقطعه القوافل ف  -  2

 يوما، كما تمثل مدينة حمص في سورية الكبرى أيضا المحطة األولى للقافلة األخرى. ومنها تتجه إلى بقية األسواق المجاورة. 
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"ومثة طريق آخر يربط اجلرهاء ابليمن، ليس عن طريق جنران؛ بل عن طريق ظفار،  
شرقي حضرموت، مارا بعمان وُمدن ساحل اخلليج العريب، شرقي شبه اجلزيرة العربية، 
متجنبا اجلهات الشرقية من مفازة صيهد ـ الربع اخلايل ـ وال بد من أن مير بسوق داب ـ  

الوقت احلاضر ـ قبل أن يصل اجلرها اليت تقول فيها اليزابيث مونرو أهنا سوق  رمبا ديب يف  
العقري جنوب الظهران يف الوقت احلاضر، أو حتت أنقاض "اتج"،   برية وحبرية، وهي 

 1وهي وراء يربين"
وكانت هذه الطرق التجارية، وما تفرع منها هي أهم طرق العامل القدمي املتوزع على 

وأفريقيا وأورواب؛ وهلذا وجدت نصوص املسند التجارية اليت وثقت الرحالت التجارية آسيا  
واليوانن واهلند وشرق أفريقيا وبالد   2اليمنية خارج اليمن، يف كل من مصر وجزيرة ديلوس 

 الرافدين.
وإىل هذه النقوش املتناثرة هنا وهناك على امتداد اجلزيرة العربية أشار الباحث حممد 

وزة أنه مت اكتشاف آاثر ونقوش معينية كثرية على شواطئ البحر األبيض واخلليج  عزة در 
الفارسي "حد تعبريه" ويف أعايل احلجاز ووادي القرى ومشارف الشام ومنطقة   -  العريب

الدولة   أن هذه  الباحثون هبا على  العراق ومصر، واستدل  أحناء  والعقبة وبعض  معان 
ية كبرية، وأنه كان هلا مركز جتاري وسياسي مهم يف كانت تعىن ابلشؤون التجارية عنا 

املكان املسمى اليوم "معان" يف شرق األردن، وأن االسم مقتبس من امسها، وأن اململكة  
اللحيانية اليت كانت يف العال يف أعايل احلجاز كانت خاضعة لسيطرهتا. ومعان هذه  

اء بني الشام ويثرب. واملتبادر  قريبة من خليج العقبة على البحر األمحر، وهي نقطة التق
أن املعينيني جاؤوا إىل هذه املنطقة عن طريق هذا البحر، فأنشأوا مركز معان، ليكون هلم 
نقطة ارتكاز، حيث توسعوا منه إىل اجلنوب حىت وصلوا إىل أعايل احلجاز، وإىل الغرب  

 3والشمال، حىت وصلوا إىل بالد الشام وشواطئ البحر األبيض.
 

الفوز، وهي من  16نفسه،    -  1 تفاؤال من  العربية. ومفازة: تعني الصحراء  الجرها: مدينة تجارية قديمة في شرق الجزيرة   .
 غة.  األضداد في الل

 جزيرة تقع في اليونان.  - 2
 .  39/1مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،  - 3
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 البحرية  لطرقا ثانيا

عن   يزيد  طويل  حبري  بطريق  اليمن  اجلنوب   2400تتصل  من  حيفها  مرتا.  كيلو 
والغرب، وهي من أكثر بلدان العامل اتصاال ابملياه، بل إهنا تعترب دولة حبرية يف األصل، 

تتصل "حاليا" ب   إذ  الكبرية؛  الرغم من مساحتها  البحر    442على  كيلو مرتا على 
 البحر العريب، وخارطة اليمن اليوم هي غريها سابقا.  كم على 2000األمحر، و

االتصال أبقصى الشرق والغرب، فيجلبون   لليمنيني أسطول قوي أمكنهم"وملا كان  
ما يناسب ذلك حسبما تدعو إليه احلاجة، وقد برعوا يف فن املالحة، وعرفوا االجتاهات  

اليمنيون سابقني لغريهم؛ حيث الشمس والكواكب، وكان  ضربوا أبساطيلهم    بواسطة 
 1عرض البحار وطوهلا، فكانوا حبق سادة البحار وجتار العلم.." 

وكانت سفن اليمنيني جتوب البحر العريب فاحمليط اهلندي شرقا حنو بالد اهلند، مث  
البحر األمحر غراب حنو شرق أفريقيا، ومشاال حنو مصر، مث إىل بالد الشام، هي سفن  

وأيضا هم،  صناعتهم  من  سادة    عمالقة  الذين كانوا  املهرة  اليمنيني  من  قباطنتها  فإن 
 البحار، كما كانوا يف الرب. 

ومن مظاهر هذا النشاط البحري تلك املوانئ البحرية اليت ُجهزت ألغراض التجارة 
اخلارجية، وربط اجلزر اليمنية يف البحر األمحر والبحر العريب ابلوطن األم. ومن املوانئ  
البخور  من  الطيوب  جتارة  يستقبل  الذي كان  "قنا"  ميناء  القدمي  اليمن  يف  الشهرية 

نق لتبدأ عملية  العراق ومصر واليوانن  والعطور،  القدمية يف  لها برا وحبرا إىل احلضارات 
وبالد الشام. ومن املوانئ اليت اشتهرت فيما بعد أيضا ميناء عدن، بوابة البحر األمحر،  
وميناءا املخا وموزع، ولكن ال يغيب عن الذهن أن احنسار طريق اللبان الربي وزايدة 

 
 . 108م، ص: 1980، 2حضارة اليمن القديم، زيد بن علي عنان، مجلة اإلكليل، عدد: - 1
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نقل البضائع دون وساطة اليمنيني كان من    النشاط البحري للرومان الذين متكنوا من
 1أسباب أفول احلضارة اليمنية. 

وقد أرسل امللك الفرعوين "منتوحتب" بعثة إىل بالد العرب، إلحضار الصمغ ذي 
الرائحة الزكية، وأن هذه البعثة توجهت من "قفط" على رأس محلة إىل البحر األمحر،  

أ وواك ورهان، وأحضرت منها احلجارة  ومنه إىل جنوب جزيرة العرب، ووصلت إىل سب
النفيسة لتماثيل املعابد. ولقد جاء يف اتريخ مصر أن "امتحمعت" أحد ملوك األسرة  

ط" والبحر األمحر، وازداد نتيجة لذلك النشاط قفالثانية عشرة أصلح الطريق املوصل بني "
هذه اآلاثر ما  التجاري واملالحي بني مصر وموانئ البحر األمحر والصومال؛ حيث تؤيد  

نوهنا به، قدم النشاط احلضاري والصناعي والسياسي يف جنوب جزيرة العرب، وذيوع 
صيت ما امتاز به من حجارة نفيسة وعطور وخبور قبل بروز الدولة املعينية، كدولة شاملة  

 2كربى، أبكثر من ألفي عام يف تقدير بعض املؤرخني، وألف عام يف تقدير بعض آخر. 
عامل كله تقريبا معتمدا على الصعيد االقتصادي فيما أييت إليهم من اليمن،  كان اللقد "

أو ما تنقله اليمن عرب رحالهتا إليهم من اهلند أو الصني، من األفاويه والبخور واحلرير  
وغري ذلك. وقد عرفت طرق التجارة اليمنية بطريق البخور وطريق اللبان، وطريق اللبان 

حلضارة القدمية القادمة من الصني فيما يسمى بطريق احلرير  هذه كانت تلتقي مع طريق ا
الربي عرب فارس وهضبة األانضول إىل أن يصل إىل منطقة أوجاريت "رأس املثلث" على 
البحر األبيض املتوسط مشال الالذقية يف سوراي، وكانت أتيت من عندان قوافل التجارة 

ال سوراي، فيذهب جزء منه إىل العراق  حمملة ابللبان والبخور وغريمها إىل أن يصل إىل مش
 3. "ويذهب جزء آخر إىل سيناء، ومن مث إىل أوراب القدمية 

فقد نظموا فيها األراجيز واملالحم اليت توضح    -   بـَّرِها وحَبرها  -  وخلربة اليمنيني ابلطرق
وتشرح املسافات بني كل مرحلة ومرحلة، ومدينة ومدينة برا وحبرا، من مثل أرجوزة ابن  

 
 .  135انظر التشريعات القتبانية والحضرمية، سابق،  - 1
 .  36/1مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،  - 2
 كتور أحمد محمد األصبحي، حوار مع المؤلف، موقع اليمني الجديد.الد - 3
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اجد، وفيها أشار إىل البلدان على طريق التجارة والرحالت من اهلند والسند وبر العرب م
إىل بر الزنج، ومن كاليكوت إىل جزر الفال وزجنبار، مشريا إىل حركة الريح وأايم السفر،  

 1ومواقيته..إخل. 
 

 القوانين التجارية 

واالنتش  السعة  من  القدر  هذا  على  اليمن  يف  التجارة  تصديرا ملا كانت  والقوة،  ار 
واستريادا؛ بل ومهنة رئيسية يف القرون املتأخرة قبل الزراعة كان ال بد من انظم ينظم هذه 
العملية، ممثال يف التشريعات والقوانني الرمسية القائمة على مبدأ احلفاظ على املصاحل،  
ال فوضى  التجارة  األمر، وتصبح  ينفلت  نفوذها حىت ال  الدولة وبسط   وعلى سيادة 

 ضابط هلا؛ بل ال معىن للدولة أصال إن مل تنظم شؤوهنا وحتفظ مصاحل رعاايها.. 
وقد مثلت التشريعات التجارية القدمية يف احلضارة اليمنية معلما رئيسيا من معامل     

احلضارة اليت امتازت هبا، وتفوقت هبا على ما دوهنا من احلضارات األخرى. قوانني قائمة 
صرة، وفلسفة إنسانية عميقة، حفظت احلقوق العامة واخلاصة  على رؤى سياسية مستب

 على حد سواء، دون حيف أو ميل جتاه طرف على حساب آخر.. 
يف   القدمي،  اليمن  يف  سادت  اليت  التجارية  التشريعات  هذه  من  طرفا  هنا  ونتناول 

 املمالك املعينية والسبئية والقتبانية. 
 
 

 
هو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن عمرو السعدي، من صعدة، شمال اليمن. عاش في القرنين التاسع والعاشر الهجريين.    -  1

ل وابن العلقمي في الحملة البرتغالية  له ثالث أراجيز مالحية: السفالية، والملعقية والتائية. اتهمه النهروالي أنه لعب دور أبي رغا
على سواحل بالد العرب، وأنه من قاد السفن للمالح البرتغالي فاسكو دي جاما. وساند النهروالي في دعوته هذه المستشرق  

ى  الفرنسي هوفران، فيما أبلطها آخرون. وهناك من المؤرخين من ينسبه إلى منطقة جلفار في رأس الخيمة، وهناك من ينسبه إل
 عمان.  
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 القوانين التجارية المعينية 

 
نّظمْت مملكة معني جتارهتا احمللية واخلارجية، وأصدرت التشريعات والقوانني اخلاصة  

ذي مسي بقانون "نكرج" أو قانون "النقل" كما ذكر بذلك، ومن تلك القوانني القانون ال
النص. ذكره نقٌش يف منطقة دادن مشال غرب اجلزيرة العربية، املستوطنة اليت أسستها 
 مملكة قتبان. وهو نٌص جتاري من نصوص جتارية عدة، وقراءة النص على النحو التايل: 

ينيون والتجار يف اجمللس  ــ هكذا أمر "كبري" شعب معني يف دادن، واملستوطنون املع1
 التشريعي. 

 ــ يفرض ضريبة على كل طعام يدخل بيت اإلله ود.2
 ــ يشمل ذلك كل األطعمة من حبوب ومتر وغريه.  3
 ـ تكون الضريبة وفق صاع من السلعة عن محل محار. 4
 ــ يُعفى من ذلك أمالك وسلع ود، بناء على أمر املسؤولني.  5
 ــ من يرفض التنفيذ وفق هذا القانون عندما يسأله املسؤوالن املخوالن من قبل ود6
 ــ فإهنما وفق قانون النقل يف معني مينعانه من متابعة رحلته، وعليه اإلقامة يف دادان.  7
 رح". ــ أما جتارته فسوف تصبح حتت تصرف "نك8
 ــ من يدخل بسلع حمملة على ظهور رجال تعفى من الضريبة.  9

  1ــ يوم صدور هذا القانون واألمر يف شهر ذو مسع يف كبارة.10
 
 

 
. وانظر  54انظر: التجارة في ممالك جنوب الجزيرة العربية معين وسبأ وقتبان وأنظمتها من خالل نقوش المسند، سابق،    -  1

 . 714أيضا: التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير، سابق، 
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 القوانين التجارية القتبانية 

شهدت التجارة لدى اململكة القتبانية ازدهارا كبريا ومتقدما، كما ازدهرت بقية 
الدولة، ومن معامل هذه التطور والتقدم منظومة القوانني اجلوانب األخرى أيضا يف 

التجارية اليت سنتها الدولة آنذاك. ولعل سوق "مشر" التجاري يف العاصمة "متنع" من 
أشهر األسواق التجارية آنذاك، وإىل هذا السوق نسب قانون جتاري، عرف بقانون 

، واملكتوبة بنوده وسط  "مشر" املعتمد من الدولة، إبشراف موظف خمتص يعينه امللك
السوق على لوحة أمام اجلميع. بنود تشريعية "الئحية" سنتها هيئة تشريعية رمسية،  
حممّية جبند الدولة، خالفا لألْسـواق العربية املنتشرة الحقا اليت كانت مومسية فقط، 

وكانت أسواق قبائل ال أسواق مدن، وهي وإن كان هلا مشرف من أحد أبناء القبيلة 
 يتواجد فيها السوق إال أهنا بال قانون مكتوب، عدا أعرافا تقليدية قبلية غري متفق  اليت

عليها من اآلخرين، مفتقرة إىل مبدأ الثواب والعقاب املعروف عند القتبانيني. ومن أبرز 
 هذه القوانني:

 ـ على جتار "متنع" و "برم" دفع ضريبة السوق يف متنع مهما كانت جتارهتم 1
 التاجر امتالك متجر يف متنع حىت ُيسمح له ابلتجارة فيها ـ جيب على 2
 ـ أي اتجر غريب أييت إىل متنع، وينوي التجارة فيها جيب أن يكون له متجر3
 ـ ميكنه الدخول كشريك مع صاحب متجر 4
 ـ حيق للقتبانيني فقط املتاجرة مع القبائل األخرى اجملاورة5
ابلتجارة يف6 املواطنني  لغري  السماح  إال حسب ـ عدم  متنع  ما عدا  قتبان  أراضي   

 الشروط السابقة 
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 ـ على املواطنني إطالع املشرف على السوق بوجود اتجر غريب ينوي التجارة7
ـ فرض غرامة مالية على أي اتجر دخل أراضي قتبان وهو حممل ابلسلع، وينوي 8

 املتاجرة هبا دون احلصول على إذن رمسي.
خيه التاجر عليه دفع غرامة مالية قدرها مخسني ـ من حاول الغش وكرر ذلك على أ 9

 قطعة ذهبية.
 ـ مشرف السوق هو املسؤول عن تنفيذ هذا القرار.10
 ـ فرض ضريبة على مجيع التجار، سواء كانوا من متنع أو من خارجها.11
 ـ فرض ضريبة إضافية قدرها "ن" على جتارة احلبوب.12
 ملية التجارية بني جتار حمليني. ـ يعفى من الضريبة اإلضافية إذا متت الع13
ـ ميكن لدافعي الضريبة اإلضافية دجمها مع ضريبة السوق، وبذلك ميكن تفادي 14

 دفعها بعد كل عملية جتارية. 
ـ أي اتجر قتباين أو معيين أو من سكان "متنع" يؤجر حمله أو منزله كمخزن ملالك 15

 يه.متجر عليه دفع ضريبة عن سلعه وعن السلع املختزنة لد
 ـ تدفع الضريبة مللك قتبان. 16
وضريبة 17 فقط،  متنع  جتار  ويدفعها  "متنع"  ضريبة  الضرائب،  من  نوعان  هناك  ـ 

 "ريدان" ويدفعها التجار اآلخرون الذين من خارج املدينة.
قبائل غري 18 مع  التجاري  النشاط  ميارس  أن  "متنع"  يدفع ضريبة  لتاجر  ـ ال حيق 

قبائل   من  بدال  على  قتبانية،  القتبانيون  حيافظ  لكي  السفلى،  املناطق  وقبائل  قتبانية، 
 حقوقهم، استنادا هلذا القانون الذي سنه امللك هلم. 

ـ كل النشاطات التجارية اليت يقوم هبا القتبانيون يف سوق مشر من متاجرهم فيه 19
واستنادا البد أن يقرها مشرف السوق، استنادا لقانون اإلله "أنباي" الذي سن هلم،  

 ألمر القتبانيني، بينما النشاطات التجارية ال تتم داخل قتبان ... "انقص". 
 ـ ال حيق لطرفني ممارسة التجارة يف "متنع" إال إذا كان أحدهم من قتبان.20
 ـ أي اتجر جراف "مجلة" يتاجر يف متنع البد أن يعرض سلعه على جتار التجزئة. 21
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إذا حدث ذلك جيب اعتزال من ميارس التجارة ليال ـ مينع ممارسة التجارة ليال، و 22
 حىت الصباح.

ـ حيق للملك اإلشراف على كل العمليات التجارية يف أية سلعة تدخل أراضي 23
 الدولة. 
 1ـ ليساند وحيمي كل امللوك هذه القوانني.24

هذا عن قانون قتبان التجاري، أما القانون التجاري ململكة سبأ فتنص بعض بنوده،  
 ذكرهتا نصوص املسند على:   كما
ـ يف حالة بيع أو مقايضة رقيق أو حيواانت ـ ماشية وأغنام ـ أو أي سلع أخرى، 1

 فإن مدة اخليار شهر واحد.
ـ يف حالة عدم رغبة املشرتي إمتام صفقة البيع، ورغب يف إعادة السلعة، فإذا كانت  2

 ستخدامه هلذا احليوان.  رأس حيوان فإن على املشرتي دفع مبلغ للبائع، كأجرة عن ا
ـ يف حال هالك احليوان بعد مرور سبعة أايم فالبائع غري مسؤول عن موته، وهو  3

 بذلك يستحق كامل الثمن، وعلى املشرتي دفعه كامال.
نوعية 4 اشرتاط  من  فالبد  زراعية،  أراضي  أو أتجري  مزارعة  اتفاق  ـ يف حالة عقد 

 2األجرة، وحتديد زمن دفعها.
الثالث امليالدي صدر قانون حيرم بيع اإلنسان، ونصه:  ويف فرتة ال حقة من القرن 

"ومن يشرت ابن إنسان حر ويؤجره، فقد ارتكب خطأ كبريا، وليحذر الكبري من حترير 
 3وثيقة الشراء، وليعرض هذا األمر على اهليأة املسؤولة"

 ونستخلص من هذا النص ما يلي:

 
. وانظر أيضا: سوق شمر أنموذجا 182ق،  انظر: التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير، ساب  -  1

. وأيضا: التشريعات القتبانية والحضرمية، دراسة تاريخية مقارنة، نعمان أحمد 4لألسواق العربية، د. فرات حمدان عبد المجيد،  
 . 129م، 2001سعيد سالم العزعزي، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

 . 185نفسه،  -2
 . 186نفسه،  - 3
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النص. وقوله: حر، فإن كل الناس يولدون    ـ حترمي بيع اإلنسان، كما هو واضح يف1
 أحرارا، وابلتايل فقد مشل الكل.  

 ـ اإلشارة إىل أن هذا خطأ كبري، وال شك أنه تتبعه عقوبة إن مت ذلك. 2
ـ قوله "وليحذر الكبري من حترير وثيقة الشراء" إشارة إىل أن عملية البيوع كانت تتم  3

ئق خاصة لذلك، وعملية حترير العقود والتوثيق  بصورة رمسية من خالل العقود، وأن مثة واث
من املالمح املدنية يف أي نظام. أما لفظة "الكبري" هنا فال نستطيع حتديد املراد منها  

 على وجه الدقة.  
ـ قوله" اهليئة املسؤولة" تعين مؤسسية التعامل، وأن مثة هيئات أو جلاان خاصة حتت  4

أيضا من مالمح األنظمة احلضارية؛ بل إن  سلطة امللك هي املسؤولة عن ذلك. وهذا  
لفظة "مسؤولة" وحدها دليل على صرامة األنظمة ودقة التعامالت، وعلى وجود مبدأ  

 الثواب والعقاب.  
 ومن ضمن قوانني عملييت البيع والشراء يف صرواح الحقا أيضا: 

 االعرتاض.ـ إذا متت املبايعة بني الطرفني ال حيق لشريك البائع  1
 1ـ ال حيق للمشرتي رفع دعوى ضد البائع بعد إمضاء العقد.2

الرومانية واليواننية، ويف   التشريعات  اليمين قد سبق  التشريع  فإن  املنطلق  ومن هذا 
الوقت الذي طبق فيه قانون قتبان التجاري يف اليمن فإن األجانب الوافدين إىل اليوانن 

التجار القادمني الذين   مت النظر إليهم كأعداء، ابستثناءوروما مل يتمتعوا حبقوق مدنية، و 
من تلك البلدان اليت أبرمت معها اتفاقيات خاصة بشأن هذه العالقة، بينما كان يف 
ذلك  مبا يف  للقانون،  وفقا  له  املمنوحة  نشاطاته  وميارس  ابلقانون،  قتبان حمميا  قانون 

لقانوين ألوضاع األجانب احلقوقية؛ النشاطات التجارية. ومن هنا يظهر جليا التنظيم ا
أما القواعد املنظمة لألوضاع احلقوقية لألجانب فلم تتشكل يف روما واليوانن إال يف فرتة 

 
 . 186نفسه،  - 1
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متأخرة عنها يف اليمن، ونتيجة لتطور التجارة مع الشعوب األخرى عندما بدأت روما 
الروابط  تنشيط  على  الرومان  حرص  وبدافع  الدولية،  التجارة  على  التجارية   تسيطر 

  1االقتصادية مع الدول األخرى حصلت هذه العملية على تطورها الالحق. 
 
 

 العشور وأنصاف العشور 

ال خيفى على اجلميع أن العشور وأنصاف العشور يف عروض التجارة والزراعة من 
التشريعات اليت جاء هبا اإلسالم؛ وقد كان التجار العرب من قريش خاصة ال يعرفون 
شيئا عن هذه األنظمة مطلقا، بل لقد كان الراب واالستغالل هو السائد؛ لذا انقسم 

طبقة غنية غناء فاحشا، وطبقة فقرية فقرا مدقعا. اجملتمع القرشي حينها إىل طبقتني:  
وقد جاءت تشريعات اإلسالم داعية إىل جتاوز هذا العرف أو النظام آنذاك، وشنع من  
عاقبة من يكتنزون الذهب والفضة، وممن يطففون املكيال، ومن كل مهزة ملزة. وكل هذا  

 كان يف قريش.  
 دعت إليها تعاليم الدين اجلديد  لكن ما قد خيفى على األغلب أن القوانني اليت 

مبجيء حممد بن عبدهللا هي قوانني سبئية ومحريية كانت سارية املفعول من قبل اإلسالم 
بقرون، يف اململكة القتبانية والسبئية؛ ومل يتوقف األمر عند ذلك فحسب؛ بل لقد كانت 

املعابد أو   هذه الضرائب تصرف يف املصاحل العامة. "وكانت الضرائب احملصلة لصاحل
للدولة تصرف للصاحل العام، كإقامة املشاريع العامة، أو إقامة الوالئم الدينية يف األعياد،  
ويف إطعام احلجيج. ويف معني كانت الضرائب تدفع عن طريق املشاركة يف بناء املشاريع  

 2العامة حىت ولو مل تكن دينية، كبناء أسوار املدن أو حصوهنا أو مشاريع ري" 

 
 . 41م،  1987للسنة الخامسة،   1د. محمد أحمد علي، مجلة اإلكليل، العدد:  - 1
 . 188التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية، سابق ،  - 2
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ب من ذلك ـ وال عجب يف ممالك احلضارة ـ أن منصب جايب الضرائب قد األعج
تولته نساء مينيات أيضا، وكان جايب الضرائب يسمى: "ق ظ ر ت عم" أي: جابية  
أموال عم. ويبدو أنه منصب كانت مدته سنة، قابلة للتجديد، كما يُفهم من النصوص: 

 1كاهن عم للمرة الثانية."ق ظ ر" و "ر ش و. عم" ث ن ت م. أي: جايب ضرائب و 
" حيث أصدر اإلله "أتلب" لشعب "مسعي" هذا  Res4176وبني يدينا هذا النص "

القانون: "حيصل املعبود مبوجب هذا األمر على ُعشر حماصيل كل من: يلظ، نضحه، 
األراضي  إىل  وصيحم  رنع  ذو  حممية  وُعشر  ضرعم،  حماصيل  وُعشر  ومنخدم،  وبررن 

"وأن أتيت عشور احملاصيل من أبسمع وحرمة وشدب و..   2ضة"املقابلة لسد هجر وحو 
إىل منطقة أتومت ورمياه؛ أما ُعشر ضرع واحملمية والوادي ومنخذ وحماصيل حجفل لتأيت  

 3إىل ظبني"
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 المعفيون من الضرائب 

شرحية  حبسب ما بني أيدينا من املصادر فإن النصوص املتاحة قد استثنت إحدى أهم  
مهمة يف الدولة من الضرائب، وهي اجلنود؛ وال شك أن مثة فئات أخرى معفية منها إال 
 أننا مل نعثر على ما يشري إىل ذلك مما توفر لنا من املصادر واملراجع. ونص هذا املرسوم: 
ــ ال حيق لكبري صرواح وجملس سادهتا وشعبها وأبنائهم مطالبة جنود امللك املرابطني 

 ع الضرائب.لديهم بدف
ــ وال حيق للصرواحيني مطالبتهم ابلعمل يف مجع الغالل أو األعمال الزراعية األخرى، 

 كما ال حيق التعامل معهم جتاراي. 
 ــ على جملس السادة الصرواحي تنفيذ هذه األوامر. 

ــ حيق للصرواحيني مطالبة اجلنود املسرحني بدفع الضرائب، كما حيق هلم استخدامهم 
 1ل السابقة.يف األعما

 

 مقادير ضريبية أخرى 

دلت النصوص املعينية أن مقدار الضرائب هي صاع على كل محولة محار تعود لصاحل 
الرجل. محل  الضريبة  من  ويعفى  ود"،  "بيت  الضرائب ؛  2املعبد  من  يتهرب  من  أما 

فبحسب القانون املعيين: "ويفرض على املخالفني اإلقامة اجلربية، ومتنع سلعهم من البيع 
 

 . 194، نفسه،  1
 . 190نفسه،  -2
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وحبسب القانون القتباين: ".. ومن خيالف ليدفع غرامة قدرها..   1حسب قانون نكرح"
 2ثور.." 

بب من  ومثة نص آخر يشري إىل أنه قد تتأخر بعض القبائل عن تسديد الضرائب لس
األسباب، فيتم منحها فرصة أخرى لتسديدها، كما حصل مع قبيلة بكيل يف هذا النص:  
"أصدر امللك الشرح حيضب وأخوه ايزل بني ملك سبأ وذو ريدان أمرا إبعطاء بين وعلن 
وأوالدهم وعشريهتم وكبار أقيان أمراء شعب بكيل فسحة من الوقت، ليؤدوا ضريبة كبار  

 3ادهم امللوك الذين من سبأ"أقيان وشعب بكيل ألسي
 

 عاقل السوق  

"عهر مشر" إحدى املهن الرمسية اليت اقتضاها سوق مشر القتباين على وجه التحديد، 
أي   منع  اختصاصاته  فيه، من  الدولة  عليه وميثل  الذي يشرف  السوق"  "عاقل  وتعين 

واب موزعني  اختيار  يف  احلق  وله  السوق،  داخل  البيع  من  دكاان  ميلك  ال  عة شخص 
متجولني قتبانيني للتجارة بني القبائل القتبانية، وهبذا يكون مسؤوال عن التجارة العامة 
يف قتبان، ويبدو أنه من كبار التجار القتبانيني، فهو ميتلك دكاان يف سوق مشر، وإبمكانه  
عقد أكرب الصفقات التجارية، ومن واجباته مجع ضريبة السوق، وإنزال عقوبة الغرامة  

من على كل   بني  التجارية  الصفقات  التدخل يف  له  التشريع، وال جيوز  وفق  خمالف، 
 4ميتلكون دكاكني يف السوق.
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 التجارة الخارجية 

اليمنيني والتجار   العالقة بني  تنظم  القدمي على قواعد مادية،  اليمن  احتوى تشريع 
تشريعات كل دول اليمن األجانب، وأيضا على قواعد خاصة بشأن محاية األجانب يف  

القدمية، وهو ما يفسر أن هذه الدول قد ملكت صالٍت جتارية واسعة؛ حيث لعبت  
دور الوسيط بني دول الشرق والغرب للعامل القدمي، ومن خالل اليمن عرب الطرق التجارية 

ة إىل  البحرية والربية إىل الشام وفينيقيا محل التجار اهلنود واألفارقة معهم بضائعهم املتنوع
اليمن، مث بعد ذلك حيملها التجار اليمنيون إىل مصر، الشام، فينيقيا، وغريها من البلدان،  
انهيك عن وساطة اليمن التجارية بني الرومانيني واليواننيني من جهة، واهلند والصني من 

 1جهة أخرى. 
نيت  إن التواجد املستمر للتجار األجانب يف مدن اليمن القدمية، وابألخص يف مدي 

جنران وعدن أبعداد كبرية استدعى ضرورة إصدار نظم قانونية دقيقة، محت األجانب، 
الكبري  القانونية ساعد على االجتذاب  النظم  كما محت ممتلكاهتم، ووجود مثل هذه 
للتجار األجانب إىل اليمن، وابإلضافة إىل النصوص اليت ُعثر عليها ابللغة اليمنية القدمية  

املكت الواثئق  من  فإن  الالتينية، وغريمها  القدمية،  اليواننية  ابللغات:  عليها  ُعثر  اليت  وبة 
   2لغات الشعوب القدمية تؤكد وجود تلك النظم القانونية. 

مستعمراٌت   ُوجدت  القدمية  اإللياذة  أرض  على  أنه  يتضح  التارخيية  النصوص  ومن 
إلغريق املتواجدين يف للتجار اليمنيني، عاشوا حسب تشريعاهتم وأعرافهم، ابملقابل فإن ا

 
 . 38م، 1987للسنة الخامسة،   1د. محمد أحمد علي، مجلة اإلكليل، عدد: - 1
 . 39نفسه،  - 2
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اليمن ُمنحوا حقوقا مماثلة، أي أهنم عاشوا حسب تشريعاهتم وأعرافهم، وهذا ما ميكن 
  1أن نسميه اليوم، وفقا للقانون الدويل اخلاص، مبدأ "املعاملة ابملثل".

إن احتكار التجارة العاملية ملدة تزيد عن ألفي عام بني جزر وسواحل احمليط اهلندي  
يث توجد التوابل، وبني ممالك وامرباطورايت البحر املتوسط وما حوله جعلت بكامله؛ ح

من اليمنيني صلة وصل بني مدنيات الشرق األقصى ومدنيات الشرق األوسط، وأوجدت  
مدنية خاصة هبذا البلد الذي محْته جباله الشاهقة والصحارى الشاسعة اليت أحاطت به  

خم الذي مل يعرف سر املالحة يف رايحه العاتية من الطامعني، وكذلك احمليط اهلندي الض
سوى أبناء ممالك معني وسبأ ومِحْري. هذا البلد الذي اعتربه العرب أنفُسهم يف الشمال 

 2بالد العربية اخلضراء، أو بالد الُيْمن وامليمنة.
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لعل أبرز مسة عامة ميكن أن يوصف هبا اليمن اترخييا أنه حالة اجتماعية، بكل ما  
تستتبعه هذه احلالة من معاين احملبة والبغض معا.. من االجتماع والتفرق، من السلم  
واحلرب.. من احملبة الشديدة، والبغض األشد.. إهنا املتالزمة اليت ما انفكت عنه من 

كلها يتسم هبا جمتمع القرية الصغري، كما يتسم هبا الشعب  زمن بعيد. هذه التناقضات  
 بشكل عام.  

هذه احلالة من التنوع هي نتاج االرتكاس احلضاري الذي شهدته اليمن من قرون  
بعيدة، على الرغم من بعض اجلوانب اإلجيابية اليت ختتزهلا هذه احلالة، ألسباب عدة من 

قبت على حكمه إال فيما ندر.. قيادات أقصر  بينها "قزامة" قياداته السياسية اليت تعا
قامة من طول وعرض البلد العظيم. فهي إن عرفْت جغرافيته فشلْت يف معرفة اترخيه، 

 والعكس أيضا صحيح. 
الشعب اليمين حالة اجتماعية فرضتها حتدايت الواقع، ارتباطه ابحلكومات أو قيادات  

عات األخرى، إهنا سلطة اجلغرافيا نفسها الدولة أقل مما هو عليه الشأن لدى بقية اجملتم
اليت تؤثر يف السياسة فتبعد وتقرب.. هتزم وتنصر، وتفرق وجتمع.. وهلذا كله تكتنز اليمن  
منذ زمن بعيد مبنظومة هائلة من القوانني الشعبية غري املكتوبة "األعراف" اليت شكلت 

الفر  التعدي  احلامي من  السياج  له، وشكلت  احلاكمة  اجلماعي، ألن املرجعية  أو  دي 
قوانني الدولة مل تكن حاضرة ابلصورة اليت جيب. ورمبا وصلت هذه القوانني إىل درجة  
عالية من االحرتام حد القداسة، كما أن اعتماد املواطن أو اجملتمع على نفسه هو السمة  
  الغالبة يف احلالة اليمنية خالفا ملا هو عليه الشأن يف بقية الشعوب األخرى، الشعب 
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حالة   واألمن  والغذاء  والتعليم  والتطبيب  والري  الزراعة  فمنظومة  أمنوذجا..  املصري 
اجتماعية ابلدرجة األوىل، من صنع اجملتمع، ال من صنع الدولة يف الغالب. وبقدر ما  
 فيها من اإلجيابيات ففيها أيضا من السلبيات، خاصة اليوم مع نشوء الدولة العصرية.  

من القوانني واألعراف حفظت السلم االجتماعي طويال،  صحيح أن هذه املنظومة  
وجسَّدت بعضا من القيم األخالقية واملدنية، وكانت حالة متقدمة جدا فيما مضى من  
الزمن؛ لكنها اليوم ال تكفي وحدها لصناعة الدولة العصرية الضامنة للجميع، وإن كان 

 يف بعضها ما يعني على ذلك.  
فرداي غري اإلبداع  االرتكاس   لذا كان  ندر يف مرحلة  ما  إال  مؤسسي، غري مجاعي 

احلضاري اليت شهدها اليمن وال يزال، لذا يف مرحلة الدولة القوية اليمنية مت بناء السدود  
إبداع دولة وحضارة ال  أنه  املدرجات والقالع واحلصون، بصورة مجعية، أي  وصناعة 

 إبداع فرد أو أفراد كما حصل بعد ذلك. 
تمعات القدمية كان اجملتمع اليمين القدمي ينقسم إىل عدة فئات، على  وكعادة كل اجمل

 أساس املهن واحلرف واألعمال، وليس على أساس السالالت، وهذه الفئات: 
 ـ امللك وحاشيته 1
 ـ رجال الدين2
 ـ األعيان ورجال الدولة3
 ـ عامة الناس وينقسمون إىل: 4

 ــ التجار 
 ــ أصحاب احلرف 

 1ــ األعراب

 
 طبقات: الُجند، الفالحون، الصناع، التجار.  ذكر جورجي زيدان أن األمة في اليمن تكونت من أربع  - 1
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التقسيم ابق إىل اليوم يف كل جمتمع العامل، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة،   وهذا
فهي سنة الكون يف اخللق أن التفاضل والتكامل بني الناس كائن، وال ميكن أن يكونوا 
النقاابت  تشكل  وما  األمر.  مهما كان  شيء،  يف كل  متشاهبني  موحدة،  نسخة 

مهنية وحرفية اليوم يف الدولة العصرية إال أحد  واالحتادات والروابط القائمة على أسس  
أوجه هذا الفرز، والذي ميكن أن نطلق عليه الفرز اإلجيايب واخلالق.. الفرز الذي يعزز  
من عملية اإلنتاج واإلبداع معا، على حنو أفقي، ال الفرز السليب الذي يفضي إىل الرتاتبية 

 الطبقية على حنو رأسي.!  
 

 الرفاه االجتماعي 

رفاه االجتماعي مرتبط بقوة الدول وتطور احلضارات كحالة مجعية أكثر من ارتباطه  ال
الصعب وصف   أن من  انفرادية، مبعىن  للشخص كحالة  االقتصادي  أو  املايل  ابلرخاء 
شخص ما أبنه من ذوي الرفاه االجتماعي يف جمتمع متخلف وبيئة فقرية وإن كان ميلك  

االمرباطورايت واحلضارات عادة؛ إذ تعمل جاهدة   من املال ما ميلك. وهذا ما تسعى له
على حتقيق هذه احلالة ولو على حساب آخرين؛ لذا كان غزو الشعوب لشعوب أخرى 

 يف التاريخ القدمي واحلديث على حد سواء. 
ويف حضارة اليمن القدمي من الرخاء املادي والرفاه االجتماعي ما قد يصعب أن جند 

خرى يف تلك املرحلة، وكتب التاريخ زاخرة بوصف يفوق له نظريا لدى احلضارات األ
اخليال عن حياة اليمنيني القدامى، أغلب هذا الوصف يف كتب املؤرخني القدامى الغربيني  
أنفسهم، أمثال بطليموس وهريودت وبليين وأغاثري سيدس واسرتابون وديودور الصقلي 

 وغريهم. 
 " الصقلي:  ديودور  فإهنم  يقول  السبئيون  اجملاورين  "أما  العرب  مجيع  على  متفوقون 

ـ حيصلون على  الواقع  ـ يف  بثرواهتم وبذخهم بنوع خاص، وهم  وغريهم من الشعوب، 
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أفضل األسعار يف مقايضات البضائع والصفقات التجارية، وهلذا السبب، ولكون بُعد 
ة؛  بالدهم قد جعلهم يف منأى عن الغزو زمنا طويال، تراكمت لديهم أكوام الذهب والفض

بنقوش  مزينة  يستعملوهنا  اليت  املختلفة  القصر. واألقداح  يقوم  والسيما يف سبأ حيث 
ذهبية وفضية، وقد استعملوا األسرَّة واملشاجب والقوائم الفضية، واتسمت سائر أنواع  
األاثث اليت استعملوها بفخامة ال يكاد يصدقها العقل، وانتصبت يف مقدمة منازهلم 

ويلة، بعضها مذهَّب، والبعض اآلخر مزدان بتيجان حتمل رسوما جمموعة من األعمدة الط
 1فضية"

ويقول أغاثري سيدس: أغاثر سيدس: "للسبئيني يف منازهلم ما يفوق التصديق، من  
اآلنية واألوعية، على اختالف أشكاهلا من الفضة والذهب، وعندهم األسرة واملوائد من 

األنسجة   أفخر  من  والرايش  احملالة  الفضة،  األساطني  على  قائمة  قصورهم  وأغالها. 
ابلذهب أو املزينة ابلفضة. يعلقون على أفاريز منازهلم وأبواهبا صحائف الذهب مرصَّعة  
ابجلوهر، ويبذلون يف تزيني قصورهم أمواال طائلة، لكثرة ما يُدخلونه يف زينتها من الذهب 

 2الثمينة" والفضة والعاج واحلجارة الكرمية، وغريها من املواد
وتذكر املؤلفة جاكلني بريين نسبة إىل اسرتابون: "إن السبئيني قد مجعوا ثروات طائلة 
من املتاجرة ابلطيوب، فاقتنوا أواين مطبخ ذهبية وفضية ومزهرايت وشجبا وأكوااب كبرية 
ذات أغطية، وكانت مساكنهم ابدية الفخامة والروعة، ُكسيت أبواهبا وجدراهنا وسقوفها  

 3سيفساء الذهبية والفضية والعاجية املزدانة ابحلجارة الكرمية". ابلف
وقال البحاثة األثري املستشرق "سانس": إن الَيَمن سابقة يف متدهنا على مصر واببل، 
وإهنا ِهي البالد اليت هاجر منها إىل مصر الفراعنة العظام، ومحلوا معهم العلم واحلكمة  

 4والزراعة. 
 

 . 30اكتشاف جزيرة العرب، جاكلين بيرين، ترجمة: قدري قلعجي وحمد الجاسر، دار الكاتب العربي، بيروت، د.ت.  - 1
 . 163. وانظرها أيضا في تاريخ العرب قبل اإلسالم، جورجي زيدان، 71اليمن وحضارة العرب، سابق،   - 2
. والجدير بالذكر هنا أن كلمة الطيب تعني الذهب لدى بعض اليمنيين، وال تزال مستخدمة إلى فترة قريبة في  30نفسه،    -  3

 حضرموت والمهرة.  
 . 204اليمن الخضراء، سابق،  - 4
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اليمنيني كانوا يبذلون عناية كبرية ابلبناء يف تزيني اجلدران واألعمدة  وذكر موسكايت أن  
 1بفصوص من الذهب أو غريه من املعادن اليت كان جنوب اجلزيرة غنيا هبا. 

: "إن ُمَشاركة أْهل ِبالد الَعَرب اجلنوبيَّة يف بناء احَلَضارة 2ويقول املستشرق عبدهللا فيليب
يف وصفه املغاالة.. وَقْد حيسن بنا أن نذكر أن ِبالد الَعَرب اإلنسانية أمر ال يكاد ميكن 

اجلنوبيَّة على أقل تقدير طوال ألفي عام السَّابقة لظهور حممد قوة من القوى الُعظمى 
على األرض، هلا أعماهلا التجارية والفكريَّة، مث غدت بعد ذلك من ُقطب الرحى من 

إِلْسالم ومتابعته، فحملت مشعل املعرفة، متوقدة امرباطورية عامليَّة ُعظمى، مت هلا بوحي ا
يف  عهود كان يغمر فيها الظالم يف أوراب، ولكنها قد نسيت ماضيها، أو انصرفت عن 

 3تقدير ما قامت إبجنازه من أْعَمال يف قدميها العتيد..
وبني يدينا جزء من قصيدة شعرية للشاعر الروماين برسكاين، يذكر فيها جانبا من 

 ليمنيني ورفاههم، ومقدار الذهب املتدفق بني أيديهم. يقول النص:  حياة ا
 وذلك أن األرض الغنية تقدم الغذاء لشعوب سعيدة.  

 تظهر العطور ذات العبري الرائع من الزهور املتنوعة 
 ألن اللبان واملر يزدهران مع البخور الرائع

 وكذا شجرة السنط، طيبة الرائحة 
 يف الفضاء ليدخل األنوفوالقرفة اليت يفوح عبريها 

 واألرض اخلصبة تنتج هذا. وهناك مناجم الذهب
 وهؤالء الناس يرتدون الثياب املوشاة ابلذهب

 خيدمهم عبيدهم وأوالدهم ينعمون

 
 .  198الحضارات السامية القديمة، موسكاتي، سابق،  - 1
  قصة سَياِسيَّة مرتبطة بالملك عبد العزيز بن سعود.اسمه الحقيقي جون فيلبي، ولتحويل اسمه إلى عبدهللا  - 2
 . 204اليمن الخضراء، سابق،  - 3
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 وهم يسرفون ويستخدمون الذهب بشكل يثري غضب الصدور. 
القدماء   اليمنيني  حياة  عن  يقول  "ديونيسيوس"،  آخر  لشاعر  آخر  نص  ومثة 

 تهم:  ومعيش
 ومن مث، وحىت يومنا هذا توجد حقول مثمرة ابلبخور 

 وجبال متميزة ابلذهب، وأهنا تفيض ابلعطور 
 أما السكان أنفسهم فهم ميتازون أهنم شعب منعم 

 1يرفلون يف املشغوالت الذهبية والثياب الناعمة.
هم ن ألهل اليمن سيادات بينوقد ذكر القلقشندي عن اليمنيني القدامى ما نصه: "إ

حمفوظة، وسعادات عندهم ملحوظة، وألكابرها حّظ من رفاهية العيش والتنعم والتفّنن  
يف املأكل، يطبخ يف بيت الرجل منهم عّدة ألوان، ويعمل فيها السّكر والقلوب، وتطّيب  
أوانيها ابلعطر والبخور، ويكون ألحدهم احلاشية والغاشية، ويف بيته العدد الصاحل من 

ه مجلة من اخلدم والعبيد واخلصيان من اهلند واحلبوش، وهلم الّدايرات اإلماء، وعلى ابب
اجلليلة، واملباين األنيقة، إال الّرخام ودهان الذهب والالزورد، فإنه من خواّص السلطان، 

 2ال يشاركه فيه غريه من الّرعااي.
وتزيينها؛ بل اهتم اإلنسان اليمين متفنن بطبعه، مل يكتف هبندسة احلجارة وصفِّـها  

ابأللوان كذلك، وابملظاهر اخلارجية للبناء، فاختذ احلجارة امللونة للبناء، وكون منها مناظر  
اجلدران   وبعض  واألعمدة  واألبواب  السقوف  للطبيعة، وكسا  حماكاة  األلوان،  متعددة 

ة، واألخشاب الغالية الثمين  3بصفائح الذهب والفضة، وابحلجارة الكرمية وبسن العاج 
فأكسب البناء روعة ومجاال وخشوعا، واستعمل الرخام لكساء أوجه اجلدران أو يف فرش 

 
الجواد كمال    -  1 القديمة والوسيط، رضا عبد  العصور  الحضاري عبر  التواصل  العربية واليونان وبيزنطة..  انظر: الجزيرة 

 .  30رسالن. 
 . 7/5صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 2
 العاج مادة ثمينة، ُتنحت وُتصنع من أسنان الفيلة.   - 3



192 
 

ألواحا رقيقة تزخرف ابلصور  الغرف واملعابد؛ ليكسبها هبجة ومجاال، واستعمله  أرض 
 1والنقوش، لتعرب عن مباهج احلياة. 

 

 اللباس والزينة 

ي جمتمع من اجملتمعات، حالة الغناء والفقر يف أ  -  فيما تعكس  -  تعكس املالبس
فهي املؤشر اخلارجي األول على مكانة الشخص ومستواه االجتماعي. وقد أشران يف 
مبحث سابق عن املالبس اليمنية من حيث صناعتها وجودهتا وابلتايل ارتفاع قيمتها،  
حيث كانت هدااي امللوك وعلية القوم يف اجلزيرة العربية وخارجها، من برود وحلل وعصب  

رضي هللا   -  . وقد ذكر ابن سعد يف طبقاته أن عثمان بن عفان2وعمائم وأردية ووشي  
. ومن املعروف أن عثمان بن عفان إىل  3كان يلبس بردا ميانيا، مثنه مئة درهم  -  عنه

جانب كونه خليفة املسلمني الثالث، فهو أيضا اتجر؛ بل من كبار جتار عصره وأكثرهم  
 بذًخا ورفاها. 

ن قدميا القمصان املزركشة برسوم نباتية وأخرى هندسية، كما عرفوا لقد عرف اليمنيو 
املادي اهلينء، وميكن  الرخاء  قمصاان أخرى غري مزركشة أو خمططة، ومجيعها تعكس 
مشاهدة هذه القمصان على مناظر طقوسية منحوتة على أعمدة معبد "نشان" ومتثل 

البدن بصورة فضفاضة، من   رجاال يف أوضاع خمتلفة، ومجيعهم يرتدون قمصاان تغطي
  4الرقبة حىت أعلى القدمني، وهلا أكمام طويلة أو قصرية، وفتحة رقبة مستديرة واسعة.

 
 .  26/2المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد علي، سابق،  - 1
ون مربعة أو مستطيلة الشكل. وقد ُتزين بحواشي لها أهداب. الحلل: جمع  البرود: قطعة قماش تنسج من الصوف، وتك  -  2

حلة، وهي إزار ورداء. وقيل إزار ورداء وتمامهما العمامة. العصب: بفتح ثم سكون، من الثياب الُمخططة، بعضه للرجال،  
 وبعضه للنساء. والرداء: الغطاء الكبير، وكان يلبس فوق المالبس. 

أبو عبدهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، المعروف بابن سعد، تحقيق: إحسان عباس، دار صابر،  الطبقات الكبرى،    -  3
 .  58/3م، 1968، 1بيروت، ط: 

انظر: المالبس في اليمن القديم، دراسة من خالل التماثيل واآلثار، "رسالة ماجستير" محمد عوض منصور باعليان،    -  4
 .  89م، 2007جامعة عدن،  
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ومثة منحواتت أخرى كثر عليها أنواع أخرى من القمصان املخططة وغريها من أوسانية  
 وقتبانية ومحريية وغريها. 

سوجات اليمنية، وعلى األقل وقد عد بعض الباحثني ستة وثالثني نوعا من أنواع املن
فهي متثل حينها مبفهوم اليوم ستة وثالثني مصنعا أو شركة منسوجات على امتداد اليمن، 

 كما ذكرهتا املصادر، وهو ما ال جنده اليوم لألسف، وهذه األنواع:  
السعيدية،  النجرانية،  اجلندية،  العصب،  احلربة،  اخلال،  األحتمي،  الربود،  اليمانية، 

، املعافرية، السحولية، العدنية، احلضرمية، احلمريية، الصريية، احلشانية، املراجل،  التزيدية 
املراحل، الوصائل، احللل، الشرعبية، الزبيدية، املناديل اليمنية، املالحف اليمنية، الفوط  
النقب،  اليمنية، املطرف، املعجر، املهاجري، الشوب،  اليمانية، اجلبة  اليمنية، اخلوخة 

  1اء، السباعيات، البريوم.شقق احلمر 
وهناك عشرات األنواع األخرى من القطع واملنسوجات األخرى اليت تفنن اليمنيون 
 يف صناعتها ويف لبسها، وأيضا يف تصديرها وبيعها يف أسواق اجلزيرة العربية وخارجها.  

وإىل جانب مالبس الرجال بتلك اجلودة واجلمال أيضا مالبس النساء وزينتهن اليت 
اال والرفاه  الثراء  حالة  هذه  تعكس  طبيعة  يف  واجلمال  الذوق  رقة  وأيضا  جتماعي، 

املشغوالت اليدوية وسومها وأشكاهلا. فقد كانت املرأة ترتدي سرواال فضفاضا، وقميصا  
مطرزا مشقوقا من الرقبة، وكانت إذا خرجت من بيتها ترتدي احلربة، وهي مالءة طويلة  

اليت   والرباقع  اخلمار  تستخدم  أيضا  جسمها. كما كانت  وقد  تغطي  الوجه،  تغطي 
 2اشتهرت منطقة جيشان بصناعة اخلُُمر والرباقع.

 

 
منسوجات اليمنية في العصر العباسي، علي سعيد سيف محمد، الندوة العلمية الخامسة، كلية اآلداب، الرياض، انظر ال  -  1

. وانظر أيضا: فن النحت في الجزيرة العربية منذ ما قبل التاريخ وحتى القرن الثالث قبل الميالد، أحمد محمد  559ورقة عمل،  
 . 246م، 2009سعيد، أطروحة دكتوراه، جامعة حلوان، 

انظر: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في بالد اليمن في العصر األموي، رحمة أحمد موسى الزهراني، أطروحة دكتوراه،    -  2
 .  275م، 2003جامعة أم القرى، 
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 تسريحات الشعر 

َشعر املرأة جزء من مجاهلا، والعناية به دليل املكانة واحلالة االجتماعية والثراء املادي. 
وقد دلت النقوش اليمنية على أكثر من حالة لتعامل النساء مع شعورهن "فكان الشعر 

لى جانيب الرأس مبفرق يف الوسط، أو ينساب إىل اخللف على الظهر،  ُيسرح ُمرسال ع
الظهر، وبعضهن يظفرنه يف  الكتف وأعلى  ينثرن شعورهن على  النسوة  وكانت بعض 
جدائل طويلة تتدىل على مقدمة الصدر، إىل جانب ترجيل الشعر يف خصالت مستقيمة  

. وهناك طريقة تصفيف إىل اخللف، تتدىل فوق أعلى الظهر، خاصة عند نساء قتبان
أن جيدل  ـ وهي  معبودات  ـ  النصفية  اللوحات  الاليت صورن على  النسوة  استخدمتها 
الشعر يف ضفريتني كبريتني على جانيب الرأس، مث تلف هااتن الضفرياتن إىل اخللف ابجتاه 

   1متعاكس وجتتمعان خلف الرأس رمبا مبشبك"
مل مع الشعر، مثة حالة تبدو أهنا مما وإىل جانب هذه الوضعيات املذكورة يف التعا

أتثرت به احلضارة اليمنية القدمية كما أشار الباحث عليان إىل ذلك، وهو جتديل الشعر 
 حول أعلى الرأس، مائال قليال إىل اخللف.  2ولفه

وضمن أغطية الرأس عند السبئيات واحلمريايت ما عرف ابلعجار، وهي قطعة قماش 
لف، مث جُيمع طرفاها بعقدة كبرية على مقدمة الرأس، وغريها  مسيكة تطوق الرأس من اخل 

 .  3من األغطية. 
األيدي   يف  ابحلناء  والتخضب  والُكحل  الطيب  النساء  عند  الزينة  مظاهر  ومن 
العقيق واجلزع واخلرز والذهب  ُتصنع من  اليت كانت  اخلوامت واألقراط  واألرجل، ولبس 
والفضة. ويذكر ابن مسرة اجلعدي أن امرأة قدمت من اليمن مع ابنتها إىل الرسول صلى 

 
 . 170المالبس في اليمن القديم، سابق،   - 1
 التجديل فتل الشعر وضفره بإحكام وعناية.   - 2
 . 170نفسه،  3
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غليظتان من ذهب، فقال هلا النيب: تعطني زكاة هذا؟  هللا عليه وسلم، ويف يدها مسكتان  
فقالت: ال. فقال: أيسرك أن يسورك هللا بسوارين من انر؟ فخلعتها، وألقتها على رسول 

 1هللا عليه الصالة والسالم، وقالت: مها هلل ولرسوله. 
والطيب   اجلمالية كالكحل  املظاهر  بعض  يف  النساء  يشاركون  أيضا  الرجال  وكان 

مجال   والتخضب على  حريصني  ابحلناء،  واللحية  الرأس  شعر  صبغ  وخاصة  ابحلناء 
قد  عليه وسلم  النيب صلى هللا  أن  ابن سعد يف طبقاته  أشار  وقد  وهيئاهتم،  مظهرهم 

  2للهجرة. 11أعجب حبسن هيئة وفد النخع الذين قدموا عليه من اليمن سنة 
احلميمية اليت كانت تسود البيت األسري وتكشف نصوص املسند عن طبيعة العالقة  

الواحد، كما كشفت بعضها أن الرجل كان يطلق على زوجته لقب "احلبيبة" وهي لفظة  
تعكس مدى الرقي االجتماعي واملستوى العقلي الذي توصل إليه اليمنيون قدميا، فلم 

ص آخر  يكونوا ميتهنون املرأة أو حيتقروهنا كما فعل غريهم من بعض العرب، وكشف ن
" عن رجل قدم قرابان لآلهلة أن تعينه يف حتقيق أمنيته يف رد زوجته اليت ذهبت  24"إرايين  

حانقة إىل بيت أهلها، وهذا يدل على أمهية املرأة، ابعتبارها زوجة هنا، ويدل كذلك  
على حقوق املرأة املصونة، وتبجيلها واحرتامها إىل حد تقدمي القرابني لعلها ترضى عن 

 3تصاحل معه. زوجها وت
ليس ذلك فحسب؛ بل لقد نصت القوانني االجتماعية يف اليمن القدمي على حرمة  
التطهر  على وجوب  فرتة طمثها. ونصت  أو يف  أثناء حيضها  الرجل زوجته  أن أييت 

 4"الغسل" عقب جمامعتها، وإن مل يفعل ذلك وجبت عليه الكفارة.
اظر ورسوما لطبيعة اجملتمع اليمين القدمي  وُتظهر القطع الفنية اليت مت العثور عليها من

بكامل    -   كما يف متثال موجود يف متحف صنعاء  -  من خالل املرأة؛ حيث تظهر املرأة
 

 .  7لبنان، د. ط،   -طبقات فقهاء اليمن، عمر بن علي بن سمرة الجعدي، تحقيق: فؤاد سيد، دار القلم، بيروت  - 1
 . 276نفسه،  - 2
انظر: المجتمع اليمني القديم دراسة من خالل المناظر والنقوش، "رسالة ماجستير" وائل فتحي مرسي، جامعة القاهرة،    -  3

116  . 
 .  117نفسه،  - 4
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زينتها، بشعر ذي ضفرية خلفية، ترتدي ثواب مزركشا أبلوان، وقد زينت جيدها بطوق 
لوحة يتضح مزخرف وحنرها بقالدة مدالة، ولبست يف معصميها أساور مثينة. كما توجد  

من معاملها أن صاحبتها ذا مكانة عالية وقدر رفيع، ولوحة أخرى ألنثى ممتلئة اجلسم،  
بقالدة عريضة،  عنقها  ثواب طويال، وشعرا مرسال على جانيب وجهها، وزينت  ترتدي 
ورفعت شيئا ما بيدها، رمبا كانت قيثارة، وجلست على مقعد ذي مسند مرتفع وعوارض 

على مسند لألقدام، وذلك إشارة إىل علو مكانتها، وقد وقف    سفلية، ووضعت قدميها
 1جبانبها شكالن جلاريتني. 

وعلى متثال قدمي المرأة حضرمية يظهر تبدو امرأة بشعر مسرح، مضفور، مفروق من  
بداية الرأس إىل اجلانبني من فوق األذنني، وبلغ تصفيف الشعر ذروته على رأس الفتاة 

ه يف اخللف، وقد سرح هبيئة خصل املمتد من القمة إىل هنايتاملفروق شعرها، من وسطه  
   2فر عند هتدله على اجلانبني، ليلتصق طرفه فوق الكتفني. وظ

وُتظهر لوحة قدمية من معبد نشان السوداء ابجلوف صورة لست راقصات تلبس كٌل 
منها لباسا قصريا فضفاضا، تصل أطرافه إىل منتصف الساق، وهن يتجهن برؤوسهن  

 3ة اليمني، وشعورهن مرسال على الكتف األيسر يف ضفائر حمزوزة خبطوط دقيقة. جه
اللبس  الغنائية من  الراقصات واملغنيات على املسارح  تلبسه  اليوم ما  الزي  ويشبه هذا 

 اخلفيف، وهو ما يعكس حالة من التمدن والرخاء الذي كان سائدا آنذاك.  
 س يف معلقته يف وصف حبيبته: وإىل هذا النوع من اللباس أشار امرؤ القي

 َعَلى ِإْثراَِن أَْذاَيَل ِمْرٍط ُمَرحَّلِ   فـَُقْمُت هِبَا أَْمِشى جَتُرُّ َورَاَءاَن 
 َعذاَرى َدواٍر يف ُمالٍء ُمَذيَّلِ       فـََعّن لنا ِسْرٌب كأّن نِعاَجه 
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ول يف املدينة وتذكر املصادر التارخيية أن املبعوث النجراين اليماين الذي قدم إىل الرس
كان يرتدي قماشا خمططا "حربة" وعباءة مذيلة، حاشيتها ابحلرير؛ حيث كان احلرير  

 يُنسج ابليمن قبل اإلسالم، وله أسواقه وحاكُته املعروفون.  
 

 النعال 

والنعال   املشعر،  مبكر، كالنعال  وقت  من  أبنواعها  النعال  صناعة  اليمنيون  عرف 
بتية اليت اشتهرت هبا حضرموت"املطبقة" أي املكونة من   ،  1طبقتني جلديتني، والنعال السِّ

لّسنة اليت تتصف برشاقتها وطول مقدمتها، كأهنا لسان، وقد أشار إليه الشاعر  
ُ
والنعال امل

 بقوله: 
 هلم أُُزٌر محر احلواشي     وأقدامهم يف احلضرمي امللسن

تتميز بضيق جانبيها يف الوسط، وكأهنا  وأيضا النعال املخصَّرة، وهي نعال حضرمية،  
 2انقصة اخلصرين.

وإىل جانب هذا التفنن يف التصنيع، أيضا التفنن يف األلوان؛ حيث كانت تصبغ هذه  
األحذية مبختلف األلوان، ومنها اللون األمحر، األشهر يف عمل األحذية، واملستخرج 

 3". من مادة "اللك" وإىل هذا اللون نسبت النعال "اللكيَّة 

 
السبتية بتشديد السين وكسرها، نوع من النعال يصنع من الجلد المدبوغ بالقرظ، وهو ناعم، بال شعر، ويلبسها التجار    -  1

  - صلى هللا عليه وسلم  -والميسورون. وفي سنن أبي داود والنسائي عن نافع عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال" "كان النبي 
لنعال السبتية" وال يزال لهذه اللفظة استخدام إلى اليوم في حضرموت وفي بعض مناطق تعز. وإلى هذا النوع من األحذية  يلبس ا

 أشار قطرب في مثلثته الشهيرة بقوله:  
بت   في الَمْهَمِه المستصعب  بت     على نبات السُّ  حمدُت يوم السبت        إذ جاء محذي السِّ

 ته فهو الحذا         والضم نبت وغذا   إذا مشى في الربرببالفتح يوم وإذا    كسر 
المالبس في اليمن القديم.. دراسة من خالل التماثيل واآلثار، محمد عوض منصور باعليان، رسالة ماجستير، جامعة    -  2

 .  109م، 2007عدن، 
 . 110نفسه،  - 3
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اليت  القدمية  اليمنية  النعال  من  عدة  أمناط  عن  األثرية  القطع  من  الكثري  وتكشف 
تعكس دقة عالية ومهارة بديعة يف الصناعة والتلوين، وهي عشرات األنواع واألشكال  

 ابلعديد من األلوان اليت أبدعتها الصناعة اليمنية قدميا. 
وا يف مالبسهم وهيئاهتم، ومن بني  ومما يؤسف له أن اليمنيني يف الزمن القدمي تفنن

الرجالية؛ لكنهم بدوا يف   ذلك نعاهلم، إىل حد صناعة أحذية نسائية مغايرة لألحذية 
اليمين  اليت مسخت حضارة  الرعناء  اإلمامة  بفعل سياسة  العشرين حفاة عراة،  القرن 

 ومتدنه وأحالته إىل كائن متوحش عن عمد وسبق إصرار.  
 

 الرأس  غطاء

ري من اللوحات القدمية عن أن املرأة اليمنية القدمية كانت تغطي رأسها؛ تكشف الكث 
الرأس   فوق  وضعت  قببة، 

ُ
امل الطاقية  تشبه  قماش  قطعة  سبأ  نساء  استخدمت  حيث 

الرأس. وعلى  إىل جانيب وخلف  من حتتها  الشعر  وانساب  اخللف،  إىل  مائل  بشكل 
ن اتج مزخرف خبطوط مائلة اللوحات املزخرفة على احلجر كانت النساء يعلو رؤوسه

ومتقاطعة، حصرت بينها أشكال هندسية، وبدت من بعيد وكأهنا حمبَّبة أو مفصَّصة،  
استخدمت  امليالدي  العصر  وحبلول  للخارج..  مائلة  جانبية  حبواٍف  التاج  هذا  وميتاز 
السبئيات "العجار" وهي قطعة قماش مسيكة تطوق الرأس من اخللف، مث جُيمع طرفاها 

كبرية على مقدمة الرأس، وأحياان كان الرأس يُغطى بطرف عباءة تتلفع هبا املرأة  بعقدة  
 1على جسدها، وجتمع تالبيب تلك العباءة من األمام.

وعند النساء القتبانيات ظهر نوع من عصائب الرأس يغطي الشعر وينساب أطرافها 
 يدوران حول أعلى  من اخللف ليسرت مؤخرة الرأس، وُرمز إليها يف بعض التماثيل خبطني

الرأس، خاصة على املنحواتت احلجرية.. وكان سطح العصابة يُزين فوق اجلبهة بشريط 
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من احللي، تتدىل منه حليات صغرية، وبعض تلك العصائب تغطي الرأس، وتظهر بسطح 
مستو أفقي من أعلى. وعند احلضرميات يف اليمن القدمي أظهرت الرسوم اجلصية امللونة  

لقصر امللكي يف مدينة شبوة نوعا من غطاء الرأس، على هيئة ثنيات كثيفة  على جدران ا
من القماش، تلتف حول الرأس على شكل طيات أفقية، فوق بعضها البعض، وجُتمع 

 1أطرافها على اجلانب األيسر من الرأس، ورمبا تُربط بواسطة مشبك.
ف اليمنية، كطريقة وال تزال بعض من هذه األمناط سائدا إىل اليوم يف بعض األراي

 متوارثة جيال عن جيل. 
 

 العمارة والبناء 

ال عجب أن يبلغ الَيَمنيُّون من األهبة واجملد والرفاه أن يعمل أحد ملوكهم، وهو أسعد 
الكامل على تعبيد الطريق من مقر إقامته يف أرض حيصب بظفار "إب حاليا وحتديدا 

ليطها" ابألحجار املْصلولة إىل هناك، وال  يرمي منها" إىل مكة املكرمة، بل عمل على "تب
بلد  اليوم، كصلول "خيوان" من  تُعرف ابمسه إىل  الطريق  َهِذه  َمقاطع  تزال بعض من 
حاشد، ونقيل الغولة املطل على البون من مهدان، وأيضا َطريق أسعد الكامل اليت هلا  

 2بقية الَيوم يف ِبالد عسري!
اليمنيني وإبداعاهتم يف كتابه الكرمي بقوله: )أتبنون بكل وقد ذكر هللا عز وجل عمارة  

 ريٍع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون(. 
 ويف هذا يقول علقمة بن ذي جدن:  

 الم ـــــر وسِ ــــــمن رخام ومرم  ورا   ــــــــــــ صــــــــــعمرت محري تشيد ق
 امــمـم، فنطقن ابلعمى والغ   نشرت يف ذرى اهلوا إىل النجــــ 
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 رام ــــــــــــــــــــــوة وعـــــــــــــختذوا الصخر يف اجلبال بيوات      هبموها بق
 امــــــــــــــــــأراين رأيت ذا يف املن ت    ـــــــــــ فإذا ما نظرت آاثرهم قل

املثلث واملربع واملكعب وذات األضالع واألحناء واهلرمي    وابتدع اليمنيون أنواع البناء 
واملخروط الشكل، وخاصة أبنية املعابد وقصور امللوك اليت متيزت بنمط خاصة من الفرادة  

 واإلبداع.  
ويضيف األكوع عن فنون البناء اليمين: "وإىل جانب هذه اإلجادة الفنية أجاد يف 

وى واألفاريز.. وكانت هذه الزخارف مكملة  زخرفة السقوف واحليطان واألبواب والكُ 
للبناء اخلارجي والداخلي، جمملة له، وحينا قد ُتطعم ابلصدف وسن العاج.. واترة تطعم 
ابلذهب اخلالص واألحجار الكرمية، وكانت الزخرفة عادة بزهر الزئبق، أو بسائر الزهور 

 1ضة..". وأنواع الزركشة؛ أما األعمدة فكانت تزخرف بصفائح الذهب والف
التجارة  عامل  يكن  ومل   .." بقوله:  السبئيني وجتارهتم  زيدان  املؤرخ جورجي  ووصف 
يستغين عنهم، فزهْت بالُدهم واتسعت ثروهتم وامتدت سيادهتم إىل أطراف اجلزيرة مشاال  
وشرقا، واحتفروا الرتع وبنوا السدود وحولوا الرمال إىل تربة خصبة، وبنوا القصور واحملافد 

ل، وتفننوا بتزيينها وزخرفتها، وشادوا حوهلا األسوار، واغرتسوا احلدائق حىت صارت واهلياك
 2البادية اليت يهلك سالكها من العطش اآلن جنة آهلة عامرة.." 

مسهبا القول عن متدن اليمنيني القدامى بقوله: ".. وقد رأيت أهنم كانوا أهل متدن  
قية ومصر وفارس، فابتنوا املدن وشادوا ودولة ال تقل عن دول معاصريهم يف أشور وفيني 

القصور واهلياكل وتبسطوا يف العيش مثلهم؛ لكن متدهنم مل يكن حربيا، كتمدن اآلشوريني  
والفرس واملصريني؛ بل كان جتاراي كتمدن الفينيقيني، فكانوا واسطة التجارة بني الشرق  

هلم، وتفرغوا الستثمار  والغرب، والشمال واجلنوب يف عهد ذلك التمدن، فانقطعوا ألعما
القوافل يف  العطور واألطياب، وركوب  املناجم واصطناع  احلبوب وحفر  بغرس  أرضهم 
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جتار   وحدهم  هم  منهم كانوا  أجيال  وتوالت  السلع،  لنقل  البحار  يف  والسفن  القفار 
 1العامل..". 

 ولذا فلم يكن الشاعر اليمين القدمي جمانبا للصواب حني قال: 
 نطقت ابلرخام      وأبواهبا الذهب األمحرومارب قد 

وما يؤكد ذلك ما رواه املؤرخون عن وفد كندة الذين قدموا إىل النيب ـ صلى هللا عليه  
الديباج   يلبسون  قيس، وكانوا  بن  األشعث  برائسة  للهجرة،  العاشرة  السنة  ـ يف  وسلم 

 2واحلرير، فأسلموا، وهناهم النيب عن ذلك، فرتكوه. 
ا يتختمون ابلذهب إىل وقت قريب، كعادة اجتماعية ويف ريفنا  الرجال  ليمين كان 

الدينية  التوجيهات  إىل  استنادا  مؤخرا،  تركوها  احلمرييني، حىت  عن  تنهى   متوارثة  اليت 
 الرجال عن لبس الذهب. 
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رئيسيا لطبيعة هذا اجملتمع وحالته، ابعتبار  يكاد يكون وضع املرأة يف أي جمتمع حمددا  
أن التعامل مع املرأة يعكس الوجه احلقيقي ألي أمة أو حضارة أو جمتمع، ابعتبار املرأة  
شقيقة الرجال، ما أكرمها إال كرمي، وال أهاهنا إال لئيم كما يف األثر؛ وابعتبار اجملتمعات  

تنتقص من قدر املرأة وقيمتها، كما    التمدنويف    الذكورية املتأخرة كليا أو نسبيا يف الوعي
فتبدو املرأة أكثر ضعفا   من حقوقها الطبيعية،  أحياان  تنتقص من حقوقها املشروعة؛ بل

 وأكثر ختلفا يف اجملتمع املتخلف والضعيف كما أشار الربدوين إىل ذلك. 
من وجهة  ، ابعتبارها ـ  وكانت حمتقرة مهينة كانت املرأة عند اإلغريق خملوقا شريرا،    

ـ الشيطان  ارجس  نظرهم  األسواق، ،  من عمل  وتشرتَى يف  تُباع  املتاع    وكانْت كسقط 
احلقوق، املال،  مسلوبة  يف  التصرُّف  وحقِّ  املرياث  حقِّ  من  التجارة   حمرومة  حق  أو 

العامة  والتصويت االنتخايب، والعجيب أن هذا االعتقاد السائد مل يكن مقتصرا على 
بل حىت على النخبة وعلى الفالسفة، فعند اليوانن مثال، ومما   واجلهلة من الناس فقط؛

ستعداد عقلي يُعَتد ا"إن الطبيعة مل تزوِد املرأَة أبيِّ  ينسب للفيلسوف أرسطو عن املرأة:  
به؛ ولذلك جيب أن تقتصَر تربيُتها على شؤون التدبري املنزيل واألُمومة واحَلضانة وما إىل 

: العبد ليس له إرادة، والِطّفل له  مالتصرُّف يف أنفسه  مليس هل  ة ذلك، مث يقول: ثالث
إرادة وهي عاِجزة". املر   إرادة انِقصة، واملرأة هلا  ة رجل غري كامل، وقد أ وقد قال: إن 

ن املرأة للرجل كالعبد إ  :وهو القائل  .تركتها الطبيعة يف الدرك األسفل من سلم اخلليقة 
 ين، وأن الرجل أعلى منزلة من املرأة. للسّيد، والعامل للعامل، والرببري لليوان
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عتربت املرأة متاعاً مملوكاً للرجل وسلعة من السلع الرخيصة يتصرف  وعند الرومان: ا
وأهنا خملوقة   وكان يعتربها الرجال شراً ال بد من اجتنابه،  ن،و الرجال فيها كيف يشاؤ 

ـ فهي    ؛ميلك ماهلاوكانت دائماً خاضعة للرجل أاب كان أو زوجا، وكان الرجل    ،للمتعة 
وكان بيد أبيها وزوجها حق   ال قيمة هلا،  أمةٌ ـ  يف نظره ونظر الرجال ونظر اجملتمع كله  

ذا إف  ،بيها يف شباهبا فهو الذي خيتار هلا زوجهاأوإذا كانت ملك    ،حياهتا وحق موهتا
توجب عادتنا على النساء الرشيدات   :وىف ذلك يقول جايوس  ،تزوجت ملكها زوجها

 ن.!! ني حتت الوصاية خلفة عقوهلأن يبق
وعلى الرغم مما عرفت به روما من التشريعات القانونية القدمية إال أهنا أغفلت جانب 
املرأة متاما، وتركتها مهال لسطوة العادات والتقاليد اليت تتناهشها بال رمحة، إىل حد وضع  

يستخدمها   غواية،  أداة  الكالم، كوهنا  من  هلا  منعا  فمها،  على  يف قفل  الشيطان 
االستحواذ على عقول الناس وقلوهبم؛ بل كانت إذا أساءت أو أخطأت ربطوها على  
الزيت احلار، مث ال يسمحون هلا أبن  ذيل حصان وسحبوها، مث صبوا على جسدها 

 تلبس بعد ذلك إال لوان واحدا من القماش ال اثين له كعقاب أبدي على خطيئتها..!
شرق األدىن ـ وحتديدا احلضارة الفرعونية واحلضارة األعجب يف األمر أن حضارات ال

اليمنية القدمية ـ مها اللتان كانتا حترتمان املرأة كإنسان مكرم هلا ما للرجل وعليها ما عليه،  
 1وما عدامها من احلضارات فلم تكن إال مسخا ليس له حق احلياة الطبيعية.

 

 

 

 
كانت المرأة الفرعونية لها الحق في اإلرث وفي التملك، وكانت تتولى أمر أسرتها في غياب زوجها، وكانوا يعتقدون أن    -  1

قارات لزوجته. كما كان األطفال ينتسبون ألمهاتهم ال آلبائهم،  المرأة أكثر كماال من الرجل، وكان الزوج يكتب كل ما يملك من ع 
األعجب أن القوامة للمرأة على زوجها ال للرجل على زوجته، وعلى الزوج أن يتعّهد في عقد الزواج أن يكون مطيعا لزوجته في  

 جميع األمور..!
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 اليمن  بلقيس ملكة

الطبيعي مبا هلا أو عليها، جنبا إىل  كانت املرأة يف   اليمنية تعيش وضعها  احلضارة 
على العكس مما كان عليه األمر لدى اإلغريق    ء،ا جنب مع الرجل، دون انتقاص أو ازدر 

السيادية يف    من يوانن ورومان، ليس ذلك فحسب؛ بل لقد تسنمت أرقى املناصب 
ا قومها: )واألمر إليك فانظري ما  البلد، كملكة متوجة أتمر وتنهى، إىل حد أن يقول هل

ذا أتمرين(؟! ويف اجملال الديين تسنمت املرأة مناصب دينية كبرية، كما سنشري الحقا، 
انهيك عن االشتغال ابلعمل العام كالتجارة والزراعة وغري ذلك. وهي حالة تعكس رقيا  

م ليس ابألمر مدنيا وحضاراي لدى العامة واخلاصة؛ ألن جمرد وصول امرأة إىل سدة احلك
السهل؛ بل من املستحيل يف اجملتمعات التقليدية والبدائية، واترخييا مل تنل املرأة حقها  
كامال إال يف اجملتمعات اليت بلغت درجة عالية من الرقي والتمدن فقط؛ وألن قوم سبأ  
قومها  حتكم  متوجة،  ملكة  احلكم،  انصية  إىل  بلقيس  وصلت  فقد  قد كانوا كذلك 

 ة.  لئيّ ابلشورى امل
القرن   بن ذي سحر، يف  بن شرحبيل  اهلدهاد  بن  إل شرح  بنت  بلقيس  حكمت 

ق. م. وقد قص هللا حديثها مع نبيه سليمان 924ـ  946العاشر قبل امليالد، فيما بني  
 بن داود يف القرآن الكرمي مشريا إىل إسالمها معه هلل رب العاملني. 

املركبة تركيبا مزجيا، أي إبضافة كلمة واسم بلقيس ـ كما يرى املختصون ـ من األمساء  
إىل كلمة أخرى، مكون من شقني: "بلق" و "ايس". مثلها مثل كثري من األمساء آنذاك،  

 1كاسم امللك أفريقيس واألمرية السبئية مليس، وكذا اسم رميس وعميس وغريها. 
 

حد النقوش بنص: "وبحق إلههم الخاص حجر لميس الكبرى بنت نوف، أم أفريقيس بن ذي المنار. وقد ورد االسم في أ   -  1
. ونقلها عن  51قحم سيد حصني تنع ولميس وسيد قصر أحرم" ذكر ذلك مطهر اإلرياني في: نقوش مسندية وتعليقات، ص  

. وفي اإلكليل للهمداني قال أبو نصر وجد في والية محمد بن يوسف أخي الحجاج من عند  288/1المؤرخ الفرح في الجديد  
بن مروان في بعض قبور الجاهلية باليمن كتاب على قبر جاهلي، فاستخرجت منه سفطا من ذهب، وفي السفط لوح  عبد الملك  

من ذهب وعظام إنسان، واللوح بالمسند: هذه شمسة ولميس ابنتا تبع. متنا فإننا نشهد أال ال إله إال هللا. فلما قرأ الحجاج الكتاب  
  =  ك بن مروان والجواب منه: أما بعد، فقد جاءني معنى كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه،كتب إليه، ويقال إن الكتاب إلى عبدالمل 
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من والبلق هو اجتماع السواد والبياض معا، وفرس أبلق خالط بياضه سواد، وكانت  
اخليول املفضلة قدميا جلماهلا، وهذا يعين أهنا كانت بيضاء مائلة إىل السمرة. أما ايس: 
فهو من امساء اإلله الشمس، فاجتمعت الكلمتان، مبعىن أن أصل االسم هكذا: بلق 
ايس، مبعىن اجلمال املفضل، وكما يرى املؤرخ الفرح فإن املعىن: ذات اجلمال الشمسي،  

وهناك خترجيات أخرى لبعض املستشرقني من تركيبات االسم    1ي.أو ذات اجلمال اإلهل
وات  مونتجمري  يرى  العاشقة، كما  احلقيقة، كالفتاة  من  تقرتب  قد ال  للغاهتم،  وفقا 

 اليوانين، أو صاحبة الكنز كما يرى املستشرق الفرنسي دارمي.   
جده عبدهللا بن أما عن جملسها وحكمها فقد روى اخلليفة املهدي بن املنصور عن  

عباس، قال: كان أولو مشورهتا ألف قيل، حتت يد كل قيل ألف مقاتل. وقال قتادة: 
كانت بلقيس يف بيت مملكة، وكانت أبرض يقال هلا مارب من صنعاء على ثالثة أايم،  
وكان أولو مشورهتا ثالمثئة واثين عشر قيال، كل قيل منهم على عشرة آالف رجل.. وقال 

بلقيس ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل، مع كل قيل مئة ألف مقاتل. مث   جماهد: كان مع
يضيف: وبلقيس امسان، ُجعال امسا واحدا، مثل حضرموت: حضر املوت، وبعلبك:  
بعل بك. وذلك أن بلقيس ملا حكمت بعد أبيها اهلدهاد قال بعض محري لبعض: ما 

 2ياس، فسميت بلقيس.سرية هذه امللكة من سرية أبيها؟ فقالوا: بلقيس، أي: ابلق
 ( 23)إين وجدت امرأة متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم  قال تعاىل: )

وجدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون هللا وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن 
 (السبيل فهم ال يهتدون

 ويف اآلايت اليت سردهتا القصة عن بلقيس مع قومها نستنتج اآليت:   
 إىل طبيعة احلكم امللكي: "متلكهم"  ـ إشارة1

 
فإذا وصل إليك كتابي هذا فمر بالعظام أن تغسل، وصل عليها وادفنها، وادفع الكنز إلى بيت المال، وال تعودن إلى ما  =  

 .149/8صنعت. وأمير المؤمنين يشهد أال إله إال هللا. والسالم. انظر: اإلكليل  
 . 288/1الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير،   - 1
 . 36م، 1999، 1نساء حكمن اليمن، عفت وصال حمزة، دار ابن حزم، بيروت، ط: - 2
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 ـ الرخاء املادي والرفاه االجتماعي: "وأوتيت من كل شيء"2
 ـ إشارة إىل الداينة الرمسية للشعب: "يسجدون للشمس"  3
 1ـ إشارة إىل طبيعة نظام احلكم الشوروي: "افتوين يف أمري"4
 شديد"ـ إشارة إىل قوة الدولة: "حنن أولو قوة وأولو أبس 5
ـ إشارة إىل اللغة الدبلوماسية الذكية يف التعامل "امللوكي" حني سئلت بعد الرحلة:  6

"أهكذا عرشك"؟ فردت: "كأنه هو"!! إذ مل تؤكد ومل تنف يف نفس الوقت. وهي نفس 
نفس  بعيدا يف  يكن  ومل  قريبا،  يكن  فلم  بعيد"!!  "غري  اهلدهد:  مع  اليت كانت  اللغة 

 ما..!  الوقت. وكأنه مجع بينه
 ـ إشارة إىل اهلدية يف الزايرات الرمسية واملراسيم امللوكية "مرسلة إليهم هبدية" 7

 ونقف هنا عند قوله تعاىل: )وأوتيت من كل شيء( 
فإهنا مبقابل قوله تعاىل على لسان سليمان: )وورث سليماُن داود وقال اي أيها الناس  

 علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شيء(!! 
أن ما أوتَيه سليمان عليه السالم هو من هللا عزوجل، استجابة لدعوته: )رب والواقع  

 هب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي( 
أما ما أوتيْته بلقيس امللكة السبئية ابلكسب احلضاري لشعب سبأ، ومل يكن ُملكا  

 أو نعيما عارضا من السماء بال جهد أو نتاج دعوة. 
ياق عامة، شاملة لكل ما خيطر على البال، "شيء"..  من انحية اثنية فإن داللة الس

 وشيء: نكرة اتمة تفيد العموم، وال تُقيد بقيد، كما هو معروف عند أهل اللغة. 
وقد فصلت التوراة طرفا من الرحلة، مشرية إىل اهلدااي العظيمة اليت صحبت بلقيس 

 :سفر امللوك األولوموكبها، ففي 
 

كان للملوك التبابعة مجلس شورى مكونا من ثمانين قيال، يسمون: المقاول، وإلى جانبهم ثمانية آخرون يسمون "األذواء    -   1
 أن من حقهم عزله أيضا.    ايقيمون الملك وينصبونه، كم المثامنة" هم الذين
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َعْت َمِلَكُة َسَبا  ـ 1 ، فَأََتْت لَِتْمَتِحَنُه مبََساِئَل. َومسَِ  خِبَرَبِ ُسَلْيَماَن ِلَمْجِد الرَّبِّ
ِجدًّا    ـ  2 َوَذَهًبا َكِثريًا  َأْطَيااًب  َحاِمَلٍة  َمال  جِبِ ِجدًّا،  َعِظيٍم  مبَوِْكٍب  أُوُرَشِليَم  ِإىَل  فَأََتْت 

 ِبُكلِّ َما َكاَن ِبَقْلِبَها.َوِحَجارًَة َكرميًَة. َوأََتْت ِإىَل ُسَلْيَماَن وََكلََّمْتُه 
ا َوِحَجارًَة َكرميًَة. ملَْ  ـ  10 َوَأْطَيااًب َكِثريًَة ِجدًّ َذَهٍب  َوْزنََة  ِمَئًة َوِعْشرِيَن  اْلَمِلَك  َوأَْعَطِت 

 اَن.أَيِْت بـَْعُد ِمْثُل ذِلَك الطِّيِب يف اْلَكثْـَرِة، الَِّذِي أَْعطَْتُه َمِلَكُة َسَبا لِْلَمِلِك ُسَلْيمَ 
وََكَذا ُسُفُن ِحريَاَم الَّيِت مَحََلْت َذَهًبا ِمْن أُوِفرَي، أََتْت ِمْن أُوِفرَي خِبََشِب الصَّْنَدِل   ـ  11

ا َوحِبَِجارٍَة َكرميٍَة.   َكِثريًا ِجدًّ
أَْعَواًدا َوَراَباًب  فـََعِمَل ُسَلْيَماُن َخَشَب الصَّْنَدِل َدرَابَزِيًنا لِبَـْيِت الرَّبِّ َوبـَْيِت اْلَمِلِك، وَ   ـ  12

 1لِْلُمَغنِّنَي. مَلْ أَيِْت َومَلْ يـَُر ِمْثُل َخَشِب الصَّْنَدِل ذِلَك ِإىَل هَذا اْليَـْوِم.
ويف اإلجنيل من حيث عيسى عليه السالم لقومه: "هذا اجليل شرير.. إن ملكة التيمن 

صي األرض لتسمع ستقوم يف يوم الدين مع رجال هذا الدين وتدينهم؛ ألهنا أتت من أقا
 2حكمة سليمان، وها هو ذا أعظمن من سليمان ها هنا". 

"إن ذلك الذكر والتخليد مللكة اليمن، ملكة سبأ، يف القرآن والتوراة واإلجنيل يدل 
على أهنا أشهر ملكة يف اتريخ اإلنسانية كلها، فلم جُتمع الكتب السماوية الثالثة على  

فنالت   سواها،  ملكة  التاريخ، ذكر  ذكرهتا كتب  فقد  وكذلك  الدين،  يوم  إىل  اخللود 
وذكرها العلماء واملؤرخون واألدابء عرب األزمنة والعصور، فأمجعت على ذكرها السماء 

 3واألرض، مبا يدل على أهنا أشهر وأعظم ملكة يف اتريخ احلضارة اإلنسانية".

 
هي المعافر من تعز، بحسب    11سفر الملوك األول، اإلصحاح التايع، الفقرات المقابلة. و "أوفير" المذكورة في الفقرة    -  1

 تفسيرات البعض، فيما يرى آخرون أنها ظفار.   
 . 11إنجيل لوقا اإلصحاح  - 2
 .281/1الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، الفرح،   - 3
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معها حاشي قد اصطحبت  بلقيس  امللكة  أن  املصادر  بعض  من  وذكرت  ة عظيمة 
املرافقني واجلند واخلدم، ومحلت معها أغلى وأنفس الطيوب والتوابل والذهب والفضة..  

 1مجال، ومت حتميل أعداد ال حتصى من البغال واحلمري.  779مت حتميلها يف 
 ويف هذا قال نشوان احلمريي شعرا:

 األصراح؟ا   أو صرحها العايل على ــهـــــــــــــــأم أين بلقيس املعظم عرش
 كاحـــــــر      من مارب دينا بال استنـــــــــــــــــــــــزارت سليمان النيب بتدم

 الح  ــــــــــــــــــيف ألف ألف مدجج من قومها     مل أتت يف إيل إليه ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 316لغاز، سابق، وانظر أيضا الجديد في تاريخ حضارة ودولة سبأ وحمير،  بلقيس امرأة األ  - 1
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 بلقيس بابن عمها ال بالنبي سليمان الملكة زواج 

لبعض األخبار املغلوطة سرايهنا يف أذهان الكثري وخاصة من العامة أكثر من سراين  
عليهما   بلقيس من نيب هللا سليمان  األخبار زواج  نفسها، من هذه  الراسخة  احلقائق 
السالم اليت مل يذكرها القرآن الكرمي رغم ذكره قصة الزايرة ببعض تفاصيلها.. ومصدر 

واإل القصاص  الزواج كتب  اإلسرائيلية خرب  األساطري  إىل  إضافة  الثقاة،  غري  خباريني 
نفسها، وزادت أن نيب هللا سليمان خلف من بلقيس جنله "منليك األول" وبسبب اقرتانه  

 هبا عاقبه هللا فأضاع خامته واته يف الصحارى.. إخل.  
م ما نصه: "يقر 1931وقد جاء يف املادة الثالثة من الدستور األثيويب الصادر عام  

القانون أن الشرف األمرباطوري سيظل بصفة دائمة متصال أبسرة هيالسالسي األول،  
سليل امللك سهال سالسي الذي يتسلسل نسبه دون انقطاع من أسرة منليك األوىل  

 1ابن امللك سليمان، ملك بيت املقدس، وملكة أثيوبيا املعروفة ابسم ملكة سبأ".
بن عمها "ذو بتع" وإىل زوجها أشار اهلمداين  والواقع أن امللكة بلقيس كانت زوجة ال

 شعرا بقوله: 
 ا    وما كنا سواه مبنكحينا ـــــــــوأنكحنا ببلقيس أخان

 ا ــــنـــــــيـــــــومل تطلب بذي بتع بديال   ولو أن تنزيل أت
منطقة تسمى  اليوم ابقية يف  إىل  أقيال مهدان وقادهتا، وآاثره  بتع هو أحد  والقيل 

 هنا وبعد هذه الفرتة بدأت عبادة اإلله "ذي مساوي". "حاز". و 
 

 
 .  35المجتمع اليمني القديم دراسة من خالل المناظر والنقوش، سابق،  - 1
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 برأت.. الكاهنة  

خمتلف   ويف  العامة،  احلياة  مسرح  على  ورائدا  مميزا  دورا  قدميا  اليمنية  املرأة  لعبت 
التاريخ   ذكر  بلقيسات كثر،  من  واحدة  بلقيس  إال  امللكة  بلقيس  تكن  ومل  اجملاالت، 
بعضهن وتناسى بعضهن، وإمنا طغت شهرة بلقيس امللكة، مللوكيتها، ولكثرة التغين هبا، 

كية وأمريية نساء سبأ املتوجات شعرا منسواب إىل أحد التبابعة، وقد وردت اإلشارة إىل ملو 
 وهو أسعد بتع، يقول:  

 دــــــكل قيل متوج صنـــدي           وكٌ ـــــــــــــــــــــأولدتين من امللوك مل
 ومشس أكرم هبا من جدود!     ونساء متوجات كبلقي ـــــ س 

 وقال علقمة بن ذي جدن عن األمرية السبئية مليس: 
 ومليس كانت يف ذؤابة انعط     جييب إليها اخلراج ساكن بربر 
 الصامخ امللك اململك بعلها    ذو التاج حني بلوَته واحملضر

ومن هذه النساء اليت اشتهرن يف اليمن "برأت/ برعت" الكاهنة، زوجة رثد إل، وكذا 
القرابني آلهلة املعبد عندما كانت كاهنة للمرة الثالثة، كما كان   السيدة "أحبمد" قدمت

   1يف معني بعض الكاهنات يسمني: "لو أتن" مبعىن اللبؤة.
وذكر نقش يف نص معيين يتحدث عن احتشاد النساء، يتم خالله اختيار إحداهن، 

 2لتصبح عروس "عثرت".

 
 . 121انظر المجتمع اليمني القديم، سابق،  - 1
 .  10م، 1998، 1عبدهللا حسن الشيبة، مكانة المرأة في اليمن القديم، مجلة بحوث جامعة تعز، العدد:  - 2
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من تولت  "أسيل"  تدعى  امرأة  هناك  أن  آخر  نقٌش  ومؤنثه: ويذكر  "مقتوي"  صب 
"مقتويت"، اختلف اللغوين يف حتديد معناه، واألقرب كما يبدو أنه منصب عسكري،  
وقد قامت جبمع ضريبة العشر اليت هي من اختصاص الكهنة، وهو منصب ذو داللة  

 1دينية.
ويف أحد النقوش إشارة إىل أن املرأة شاركت يف العمليات العسكرية، بدليل أن امرأة  

بابة" قد محلت السالح، كوسيلة لإليقاع جبنود القالع يف حرب امللك السبئي  تدعى "ل
"، وعملت أيضا يف التحكيم  13"شعر أوتر" ضد امللك "عزيلط" كما يف نقش "إرايين  

 2بني املتخاصمني، ويف إجياد أحكام سليمة وجديدة للمجتمع.
تبيع وتشرتي وتتقرب للمعابد، وكانت املرأة اليمنية يف التاريخ القدمي، تُـتاجر وتتملك و 

كالرجال، ال فرق، ومل تكن امللكية حكرا على الرجال دون سواهم، كما كان احلال عليه 
 يف بعض اجملتمعات، منها اجملتمعات األغريقية. 

ومن خالل اللوحات والرسوم يتضح لنا مقدار الدالل والغنج والرفاه األنثوي الذي 
قدميا، ابعتبار الفن مرآة اجملتمع، تنعكس فيه كافة تفاصيل  كانت تتمتع به املرأة اليمنية  

اجملتمع الذي يعيشه؛ وقد عكست لنا تلك اللوحات طبيعة حياة املرأة اليمنية حبللها 
تتزين به، إضافة إىل طريقة   الذي  املنقوش  رخاة على جسدها، وأيضا احللي 

ُ
امل الزاهية 

كل هذه احلاالت مدى   -  فيما تعكس  -  التعامل مع شعرها بطريقة فنية راقية، تعكس
 الرفاه االجتماعي الذي حظيت به املرأة يف اليمن القدمي.  

وكانت املرأة املفضلة إىل الرجال قدميا املرأة الولود، وقد سئلت إحدى النساء من قبل 
أحد الرجال قدميا: من أفضل النساء؟ فأجابت: خري النساء اليت يف بطنها غالم، وحتمل 

 غالم، وميشي وراءها غالم.على وركها 

 
، دار جامعة عدن، 9أسمهان سعيد الجرو، المبدأ األخالقي لحقوق اإلنسان في الديانة اليمنية القديمة، مجلة سبأ، العدد:    -  1

في التاريخ اليمني القديم، أزهار كامل ناصر، رسالة ماجستير، جامعة    . وانظر أيضا: األذواء واألقيال، دراسة38م،  2000
 .  33م،  2014البصرة، 

 .  59، -ه 1431، 3انظر: فتحية عقاب، دور المرأة في المعبد في الجزيرة العربية، مجلة الدارة السعودية، العدد:  - 2
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ومل تكن مكبوتة احلرية، فقد كانت تتمتع حبظ وافر من احلرية الشخصية، فكانت ال 
بنفسها، بصداق ومهر كامل، تتزوج إال على من توافق عليه هي وترضاه، ورمبا اختارته  

معاملتها    مرتاًضا أساء زوجها  إذا  الزوجة  أخرى، وكانت  إىل  امرأة  عليه، وخيتلف من 
 1هتجره، وتعود إىل أهلها. 

وكان الطالق أمرا قائما بني املتزوجني كما هو الشأن عليه اليوم، بيد الرجل، وللمرأة  
احلق أن تطلبه إذا ما رغبت يف ذلك، بل لقد كانت بعض النساء تشرتط أن تكون  

ب الزواج، كما كانت تشرتط سلمى بنت عمرو بن زيد، العصمة  ابتداء من قبل  يدها 
فكانت ال تتزوج شخصا إال وعصمتها بيدها. وكان الطالق على ما هو عليه اليوم،  
الطالق   أنواع  وأشد  مرات،  ثالث  طلقها  ما  إذا  هنائيا  عليه  وحترم  والرجعي،  البائن 

كظهر أمي". وأيضا اإليالء، وهو الطالق    "الظهار" وهي قول الرجل المرأته: "أنِت عليَّ 
املؤقت ألايم أو شهور أو سنوات. وكانت املرأة قدميا تعتد بعد طالقها، أو بعد وفاة 

 2زوجها.
 

 أسماء بنت شهاب الصليحي 

برزت يف الفرتة اإلسالمية بعض النساء الاليت خلد ذكرهن التاريخ، وقد لعنب أدورا  
بطولية رائدة رغم العوائق واملثبطات والقيود اليت القتها املرأة وال تزال، من أكربها أتويالت 
وتفسريات الفقهاء لنصوص الدين املتعلقة ابملرأة؛ حيث جعل بعضهم منها قيودا حديدة  

 حالت دون إبداعها ومتيزها.. على املرأة 
وشاعرة   أديبة  وجاه، كما كانت  مجال  ذات  الصليحي  شهاب  بنت  أمساء  كانت 
فصيحة وكرمية اليد، ففنت هبا ابن عمها األمري علي بن حممد الصليحي وطلبها لنفسه، 

 
.  254م،  1997سليم، دار المعرفة الجامعية،    جوانب من تاريخ وحضارة العرب في العصور القديمة، د. أحمد أمين   -  1

 .5/ 527وانظر أيضا المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، 
 .  256نفسه،  - 2
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مث تزوجها بعد ألي ومشقة، وكانت بعد ذلك مبثابة املستشار األول أو الوزير األول  
لي بن حممد الصليحي، حاكم اليمن، ويقال إن خطباء اجلوامع كانوا يدعون لزوجها ع

هلا يف خطب اجلمعة جنبا إىل جنب مع زوجها امللك، وذلك لشهرهتا ولكرمها الذي 
عرفت به، وقد كانت هنايتها مع زوجها ابئسة على يد النجاحيني يف زبيد الذين كمنوا 

وظلت يف األسر يف زبيد حىت جاء ولدها لزوجها يف رحلته للحج، فقتلوه، وسبوها،  
 املكرم وأنقذها، وطرد األحباش من زبيد. ويف ذلك قال الشاعر عمرو بن حيىي اهليثمي: 

 د فراق امللك األوحد ــــــــعـــــرها     بـــــــــــــــعودة أمساء إىل قص
 ؤيدـــــــــــــ وبعد عوصاء اخلطوب اليت   رمت بين قحطان ابمل

 الشمس وقد جنها     دجن وسرابل دجى أسود كرجعة 
 1ا     أبس ابنها ابين العال أمحدــــــهــــــــــفيا هلا من نعمة أصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فما بعدها.    135انظر: نساء حكمن اليمن، سابق،   - 1
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 أروى بنت أحمد الصليحيالملكة 

مل يقتصر تكرمي املرأة اليمنية على احلضارة القدمية قبل اإلسالم فحسب؛ بل كانت  
كامن يف الوجدان على الرغم من الرتاجع احلضاري واالحندار الروح متقدة والوهج مستمر  

اجملتمعي الذي كان قد شهده اليمن منذ فرتة ما قبل اإلسالم؛ لذا واصلت املرأة اليمنية 
أمحد   بنت  أروى  فكانت  السياسة،  ذلك  يف  مبا  اجملاالت،  خمتلف  يف  الرايدي  دورها 

كانت جدهتا بلقيس كذلك قبل    الصليحي ملكة اليمن يف القرن اخلامس اهلجري، كما
بلقيس  الرواايت. وكما كانت  حوايل ألفي عام. وهي نفسها املسماة سيدة يف بعض 
موضع تقدير قومها، وشهد عصرها رخاء كبريا، كذلك كان الشأن مع امللكة أروى بنت  
الرخاء  من  عهدها  وشهد  قومها،  واحرتام  تقدير  موضع  اليت كانت  الصليحي  أمحد 

االزدهار السياسي ما مل تشهده العصور الالحقة بعد ذلك عدا فرتة حكم  االقتصادي، و 
  1الدولة الرسولية فقط، أما ما عداه فدون ذلك العهد بكثري. 

التارخيية أن اشتغال امللكة أروى بنت أمحد الصليحي ابلسياسة وتدبري    رد وتروي املصا
كون ابملستشارة، وملا  احلكم كان منذ عهد محيها علي الصليحي، إذ كانت أشبه ما ت 

مات امللك علي الصليحي وورث العرش عنه املكرم الصليحي كانت أيضا كذلك، بل 
لقد زادت خربهتا فزاد حضورها السياسي يف تدبري شؤون اململكة وتصريف احلكم إىل  
حد عزوفها عن احلياة البيتية والعائلية، وملا عاتبها زوجها على ذلك، أجابت: إن املرأة  

 صلح للحكم ال تصلح للفراش.  اليت ت
"وشرعت حتكم البالد من صنعاء إىل حضرموت، مث البحرين فاهلند، وتسري اجليوش 
بتفويض من زوجها املكرم. ويف رواية أن املكرم كان منغمسا يف اللهو والرتف ومساع 

 
  ، وتزوجت باألمير المكرم أحمد سنة -ه 444أروى بنت أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي، ولدت سنة    -  1

في وقت حكم أبيه الملك علي محمد الصليحي، وكانت قارئة كاتبة حكيمة، تحفظ األشعار وتقرأ التاريخ، أقامت مع    -ه 461
. وظل مترددا ثالث سنوات حتى عاد  -ه 477زوجها بصنعاء فترة بعد أن تولى الحكم، ثم أقنعته بالعودة إلى جبلة في إب عام  

 ى صنعاء ابن عمه األمير سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحي. وقد استخلف عل -ه 480بصورة نهائية عام  
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املوسيقى.. فظلت أروى عاكفة على تدبري شؤون امللك بكل إخالص حىت وفاة زوجها 
 1. املكرم"

إن فرتة حكم امللكة أروى من أزهى فرتات التاريخ اليمين، وال تزال الذاكرة الشعبية، 
انهيك عن كتب املؤرخني حتكي قصصا ومروايت خيالية، أتسطر بعضها حىت اختلطت 
احلقيقة ابخليال، ذلك ألهنا كانت على قدر كبري من العلم والفقه والتأدب، مضافا إليها  

السياسية والبيتية امللوكية اليت نشأت فيها "وقد حكمت أروى ُحكما مستنريا،  اخلربة  
وسعت إىل تنمية اقتصاد البالد ورفع مستوى املعيشة؛ ألن االقتصاد يف نظرها ذو أمهية  
كربى ال تقل عن أمهية الدفاع وتثبيت الدولة سياسيا، ولعل يف طريقة اختيارها للعاصمة 

ذلك املبدأ، فقد اختارت املنطقة اليت عكف سكاهنا على  ذي جبلة أفضل برهان على  
زراعة األرض واستغالل خرياهتا واالنشغال يف تنمية اقتصادهم، وتركت املدينة اليت نزع  
أهلها حنو إاثرة املشاكل واستخدام العنف والتسرت وراء السالح. ولكي توفر لشعبها  

املاشية وحتسني نسلها، وأقطعت    متطلباته من اللحوم واألجبان واأللبان اهتمت برعي 
أراضي واسعة للمزارعني لرعي البقر فيها. مث مهدت سبيل التجارة، وذلك بفتح الطرق  
جامع  ووسعت  واملساجد  املدارس  من  الكثري  فأنشأت  ابلتعليم،  واهتمت  ومتهيدها، 
صنعاء.. وشيدت مسجد الضربة يف بالد يرمي واملسجد اجلامع يف ذي جبلة، كما بلطت  

ينة جبلة ابألحجار والقضاض، وشقت طريق مسارة إىل السياين وتعز، وغريها من  مد
احملاسن واملساجد ومعاهد العلم والوقفيات الكبرية والصدقات ورواتب العلماء واملرشدين 
واملدرسني، واهتمت إبيصال املياه من خنوة إىل مدينة اجلند، وأنفقت أموال كثرية يف شق 

األعمدة وإقامة  وكانت خزائنها ظوالك  اجلبال  والقنوات،  الرتع  زمنها حفرت  ائم، ويف 
 2مرتعة ابلذهب..". 

 
. وتعلق المؤلفة بأن انغماسه في اللهو والطرب كان في أواخر حياته حين مرض ولم يعد 169نساء حكمن اليمن، سابق،    -  1

 يقوى على تصريف أمور الدولة.  
فقها بواسطة غرف تفتيش خاصة يتم سدها بالكظيمة  . والكظائم قنوات المياه تحت األرض، يتحكم الناس بتد189نفسه،    -  2

 أو فتحها حسب الحاجة. 
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لقد كانت أروى بنت أمحد الصليحي شعبية االنتماء رغم وراثتها للعرش، فلم تتميز  
وامللوك   امللكات  إىل  ابلقياس  املسؤولية، وكانت  بعبء  وإمنا  واإلقطاعات،  ابملكاسب 

 1.شعبية العيش، ملكية القلب
هـ بعد حياة حافلة ابلعطاء واإلجناز والرخاء. وال تزال يف عمق 532قد توفيت سنة  و 

الذاكرة الشعبية اليمنية إىل اليوم فنارا مضيئا، جنبا إىل جنب مع امللكة بلقيس، ذات  
 التاريخ اخلالد.  

 واخلالصة فيما يتعلق ابملرأة يف التاريخ القدمي
القدمي بزوجته، 1 اليمين  الرجل  اعتز  أن يرزق منها ابألبناء،   ــ  وجعلها وريثة، ومتىن 

 وأوصى بدفنها يف مقربته. 
ــ كان للمرأة اليمنية حق التملك، فكان هلا املنزل والتجارة، وحىت ملكية املقربة،  2

 مثلها مثل الرجل يف كل هذه األمور.  
من زوجات غري مينيات من دول    -  خاصة التجار املعينني  -  ــ تزوج الرجل اليمين3

تثبت هذا  عديدة، دخلها معظمهم جتارا، وسجلوا زواجهم يف عقود، ووضعوا واثئق 
 الزواج وتباركه يف املعابد. 

ــ وصلت املرأة اليمنية إىل احلكم، وتلقبت زوجة امللكة بلقب امللكة، وعاشت يف  4
 القصر امللكي.  

الدولة، وكان من ألقاب وظائفها خازنة بيت  ــ شغلت املرأة اليمنية وظائف هامة يف  5
 املال، وكان من وظائفها الدينية لقب: "الكاهنة".  

ــ اهتمت املرأة اليمنية بزينتها ومالبسها، فتنوعت موادها وأشكاهلا، وظهرت الرموز 6
 الدينية يف زخارف وتشكيل حليها. 

 
 .  269م، 2008، 6اليمن الجمهوري، عبدهللا البردوني، ط: - 1
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لنصوص اليت تثبت أهنا ــ مارست املرأة اليمنية طقوس العبادة، وسجلت الكثري من ا7
قدمت النذور ملعبوداهتا، وكفرت عن أخطائها اليت اعرتفت هبا ملعبوداهتا، ومارست حىت 

 الطقوس الشاقة كالصيد الديين الذي يقدم إىل املعبودات.  
وهناك نقش ابسم امرأة تسمى "جحمة" توصف بـ "ذات يثع أمر" أي صاحبة بيت 

 حكام سبأ. هذا النقش يؤكد أن املرأة أيضا تشارك  "يثع أمر" ويثع أمر هو أحد املكربني
البادية، فيكون هناك صيد  الصيد املقدس، فهي خترج مع اخلارجني، وتعسكر يف  يف 

 1ابمسها.
ــ احتفظت املرأة بعالقة مل تنقطع مع أهلها بعد زواجها، فانشغلت على أفراد من 8

 يزيل عنهم ما هبم من سوء.  أهلها، وهي يف بيت زوجها، ودعت هلم يف معبوداهتا أن
   2ــ كان للمرأة اليمنية صداقات نسائية، حافظت عليها ولو ابملراسلة عرب اخلطاابت. 9

البذخ والرفاهية، كما تذكر نصوص املسند؛ حيث وثقت 10 ــ عاشت املرأة حياة 
لغتها  املرأة اليمنية صورة من معيشتها وطبيعة حياهتا اليت تتسم ابلرخاء والغىن، فقالت ب

ك أول ابنقشم من أرض اهنندا بطلة ك إذا ُومحُ أان مشعة بنت ذي مراثد ُكنْ احلمريية: "
أحضر القشم من أرض اهلند بطلة    إذا ومحتُ   زاهدا" أي: أان مشعة بنت ذي مراثد، كنتُ 

   3. طرية"
 
 
 
 

 
 .  64انظر: أثر الحضارة اليمنية في تطور القيم الجمالية في المعابد اليمنية القديمة،  - 1
 . بي دي اف. 453انظر: المرأة في اليمن القديم، فتحي عبدالعزيز الحداد،   - 2
اف هنا دالة  . والك84م.  إبراهيم محمد الصلوي،  1990( للسنة الثامنة  21  -  20مجلة اإلكليل العددان األول والثاني )  -  3

 على ضمير المتكلم.
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النصوص القانونية احلمريية ـ جيب التنويه إىل يف البدء ـ وقبل الولوج يف قراءة هذه  
 عدة نقاط مهمة متثل مدخال لفهمها أبفق أوسع، وهي كالتايل:

ملؤل1  تُنسب  القوانني  هذه  إن  االـ  املصادر  عنها  تفصح  مل  اليت ف جمهول  غريقية 
القديس   الوثيقة من وقت مبكر، وإمنا جاءت ضمن سياق احلديث عن  دونت هذه 

ن أشبه ما يكون ابملندوب السامي لبطريق االسكندرية الذي انتدبه جرجينيت الذي كا
لنشر الداينة املسيحية يف جنوب اجلزيرة العربية، عطفا على توجيه االمرباطور البيزنطي  
جستنيان األول، والذي كان بناء على طلب ملك احلبشة أصحمة آنذاك، وأشرف على  

التوجه بناء عدة كنائس فيها يف القرن السادس امليال دي، رمبا كان أحد أهداف هذا 
الفرتة، مع أن   تلك  اليمن يف  اليهودية يف  الداينة  القضاء على  املدروس واملمنهج هو 
االنتشار اليهودي مل يكن ميثل أي هتديد ألحد آنذاك، ال على الصعيد احمللي وال على  

دون األرايف، ومل الصعيد العاملي، ألن اليهودية كانت أشبه مبجاميع متناثرة يف املدن  
 تكن ابلقدر الكايف الذي يؤهلها لتجاوز املسيحية اليت متثل قوة كبرية آنذاك. 

والتعاليم  2 التوراتية  التعاليم  من  خليطا  جندها  القوانني  هذه  نصوص  يف  ابلتأمل  ـ 
النصرانية، خاصة وأهنا حتمل روح الوصااي العشر يف العهدين القدمي واجلديد، كما حتمل 

القرآن الكرمي. كما تتضمن أيضا أيضا بعض  تعاليم الوصااي العشر اإلسالمية يف  ا من 
السليب  بطرفيها  املرحلة،  تلك  خالل  اليمنية  اجملتمعية  والتقاليد  العادات  من  بعضا 
واإلجيايب، وإن كان التأثري املسيحي أكثر بروزا فيها من التأثري اليهودي أو من أتثريات 

 نظم بيزنطة. 
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ارت هذه القوانني إىل أهنا خصوصية جنرانية إال أهنا مل تشر إىل أهنا  ـ بقدر ما أش3
 أيضا مينية لبقية املدن واألرايف األخرى، مع أهنا حتمل الروح اليمنية عامة. 

والدينية  4 واالجتماعية  واالقتصادية  والقضائية  اإلدارية  النواحي  مشلت  الوثيقة  ـ 
ناايت وحقوق اإلنسان واحليوان، وهو ما واألخالق العامة؛ بل واخلاصة، وطرفا من اجل 

جعل بعض الباحثني يرون أهنا مستوحاة من نظم بيزنطة، مت فرضها ابلقوة على جنوب 
النعيم، ألن  بنت عبدهللا علي  نورة  الدكتورة  الباحثة  تستبعده  ما  العربية، وهذا  اجلزيرة 

لى شعب جنوب اجلزيرة  النفوذ البيزنطي مل يكن قواي مبا يكفي لفرض نُظمها وقوانينها ع
العربية مل يكن يف يوم من األايم اتبع  لالمرباطورية    اً العربية، وأن شعب جنوب اجلزيرة 

البيزنطية، مع اإلشارة إىل أن هذه النظم أو القوانني حتمل بعض التأثريات البيزنطية، كما  
  1تقول.
جاهزة ومكتوبة   ـ هذه القوانني ـ على األرجح ـ متت بصياغة حملية، ال إبمالءات5

ميكن التكهن هبا أبهنا مما جلبه القديس جرجينيت معه، كما أهنا حتمل الروح اجلماعية يف 
التشريع ويف التوافق عليها؛ خاصة ومثة ما يعزز هذا الرأي من كون القديس جرجينيت قد 

ايح سلم ُنسخها املكتوبة لقادة القوم ورؤسائهم يف الكنيسة، وأوكل أمر التسليم إىل الر 
استلمتم  قد  تكونون  بذا  هلم:  قال  حىت  أيديهم،  بني  والقتها  املذبح  من  محلتها  اليت 

 2نسخكم من هللا مباشرة، وذلك إلضفاء صبغة القداسة عليها.
ـ مهما قيل يف هذه القوانني من مآخذ إال أهنا تعكس حسا حضاراي راقيا وحالة  6

شعوب هي يف حمصلتها النهائية من التمدن، ألن القوانني السياسية ألي شعب من ال 
القوانني   من  يعضدها  ما  هلا  وأن  خاصة  جوانبه،  من كافة  املعاش  لواقعها  انعكاس 
والتشريعات األخرى من قبلها، ورمبا أكثر منها رقيا وإنسانية، ويف أكثر من جمال، كما 

 ذكران ذلك سابقا. 

 
 . 382التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية، نورة النعيم، سابق،  - 1
 . 387نفسه،  - 2
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 القوانين الحميرية 

 البند األول  
عاصمة احلمرييني املعمورة ابلسكان ـ إىل ستة وثالثني حيا، تقسيم مدينة جنران ـ وهي  

يدير كل حي حاكم يقوم بتنفيذ أوامر امللك وتطبيق القانون فيه، وإىل جانبه تعمل فرقة  
بوليسية، تتكون من ستة عشر جنداي وحمكمة أولية، ويتكون كل حي من جمموعات  

اخل أسرته والتأكد من التزام أسرية لكل أسرة زعيم منها، ويعد مسؤوال عن النظام د
 أفرادها بتطبيق القوانني. 

 البند الثاين  
كل من ارتكب جرمية كالقتل، الزان مع احملارم، ممارسة اللواط أو ممارسة اجلنس مع 

 احليوان 
 البند الثالث 

 عقوبة تلك اجلرائم هي املوت بقطع الرأس. 
 البند الرابع 

جمني احلرق ابلنار، أما الغش وشهادة الزور  عقوبة املشعوذين ومن مارس السحر واملن
 فعقوبتها قطع طرف اللسان.  

 البند اخلامس 
السارق جيلد ابلعصا مخسني جلدة، وتصادر مالبسه، مث يوسم بعالمة على جبينه، 
اثنية  وإذا حاولَت  أخرى،  مرة  تسرق  أن  إايك  أخن  اي  انتبه  له:  ويقال  وحُيلق شعره، 

تكرار السرقة هي أن يرفع أمره لنائب امللك، حيث  فستخضع لعقاب شديد. وعقوبة  
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يطبق عليه عقوبة شديدة، هي قطع وتر يده اليسرى، ويوضع يف ملجأ للمحتاجني؛ 
 حيث يقدم له غذاؤه اليومي.  

 البند السادس 
البغاء، يعاقب مبئة جلدة، مث قطع أذنه   امرأة،  غري متزوجني ميارس  كل رجل أو 

ل ممتلكاته؛ أما إذا حدث ذلك من رجل أو امرأة غري اليسرى، ويشهر به، وحتجز ك
 متزوجني، وكاان ينواين الزواج بشكل شرعي عندها يتم تزوجيهما، وتسقط العقوبة عنهما. 

 البند السابع  
إذا قُبض على رجل متلبس جبرمية زان مع امرأة متزوجة، يُقطع اجلزء الذي أمث به من 

 جسمه، واملرأة يقطع ثديها األيسر. 
 البند الثامن 

الزوج الذي خيون زوجته يقطع اجلزء الذي أمث به من جسمه، أما إذا تنازلت زوجته 
 ر أمالكه وتعطى لزوجته.  عن حقها عندها جُيلد مئيت جلدة، وتقطع أذنه اليسرى، وتصاد

 البند التاسع  
يُطبق على املرأة املتزوجة نفسها العقوبة، ويف حالة تنازل زوجها عن حقه، وأبدى 
رغبته يف إبقاء ثديها األيسر فإهنا جُتلد وتقطع أذهنا اليسرى بدال من الثدي؛ أما إذا  
تكررت اجلناية، سواء كان املذنب رجال أم امرأة تطبق يف حقه العقوبة األساسية، أي 

 املرأة األيسر.   يُقطع ذكر الرجل وثدي
 البند العاشر  

إذا أحب فىت من أسرة غنية فتاًة فقرية، واعرتض أهله على زواجه منها احتقارا هلا 
فإن للقانون احلق يف تزوجيهما، ويُرغم أهل الفىت بتوفري املهر املناسب البنهم، ويطبق  

 القرار أيضا يف حق الفتاة الغنية اليت حتب شااب فقريا.  
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 عشر  البند احلادي
إذا   امرأة مملوكة يصبح هو رقيقا ألسيادها، والعكس  الزان مع  إذا مارس رجل حر 

 مارست امرأة حرة الزان مع عبد تصبح هي مملوكة ألسياده. 
 البند الثاين عشر 

 كل رجل جيب أن يكون له زوجة واحدة فقط، كما جيب جتنب البغاء اللعني. 
 البند الثالث عشر 

زواج أبنائه منذ بلوغهم سن العاشرة حىت سن الثانية عشرة، إال يلزم كل والد بتدبري  
يف حالة املرض، وكل من خيالف هذا التنظيم يُعاقب بدفع غرامة مالية إىل حاكم املنطقة،  
وهي كالتايل: إذا كان غنيا يدفع ست قطع ذهبية، وإذا كانت حالته املادية متوسطة 

ملتوسط يدفع قطعة واحدة.. ويلتزم املخالف  يدفع ثالثة قطع ذهبية، وملن كان أقل من ا
بعدم التأخري، وإن تقاعس يف الدفع يُرفع أمره إىل احلاكم، ويطرد من املدينة بعد موافقة 

 امللك على ذلك.
 البند الرابع عشر 

املنطقة حبضور  ويتسلمها حاكم  املخالف،  لثروات  مناسبة  الغرامة  تكون  أن  جيب 
 موظفيه. 

 البند اخلامس عشر 
ل فرد يرى فردا يرتكب عمال سيئا أو خمالفا للقانون، وال يبلغ عنه احلاكم جيب أن  ك

جُيلد اثنتني وسبعني جلدة إن كان غنيا، أما إذا كان فقريا فيدفع غرامة مالية قدرها أربع  
 قطع من الذهب، أو ثالث قطع، أو قطعتني، أو قطعة ذهبية حسب استطاعته.  

 البند السادس عشر 
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ر  فرد،  أو  أي  أطفال  مع  للدعارة  وسيطا  يكون  أو  الفجور،  يشجع  امرأة  أو  جال 
خصيان يقطع له نصف لسانه، وكذلك من يقدم نصيحة غري قانونية أو يشجع على 

 خمالفة القانون يقطع له نصف لسانه.  
 البند السابع عشر 

الفجور ُتصادر أمالكهم مبا يف ذلك منزهلم ويُطردون من  من يعريون منزهلم لعمل 
 املدينة.

 البند الثامن عشر 
من يستقبل يف منزله أو خُيفي فيه أفرادا خارجني عن القانون أيضا تصادر أمالكه 

 ويطرد من املدينة. 
 البند التاسع عشر 

يعاقب مبئة جلدة، وتقطع أذانه،   يعتدي عليهن  الطريق أو  النساء يف  من يعرتض 
وإذا تكرر عمله جُيلد مئيت جلدة    شرط أن تتعرف عليه اجملين عليها وتدعم ذلك بقسم،

 ويُطرد.  
 البند العشرون 

من يتعرض للنساء يف األسواق أو الساحات العامة، ويضع يديه بوقاحة أو بدافع 
شهواين، فإن بُلغ عنه أو اشتكته املرأة جيلد اثنتني وسبعني جلدة يف وسط السوق، حيث 
التجمع الكثيف، كما حُتجز أمالكه، ويوبخ ويطلق سراحه، على أال يكرر عمله، وإذا  

 تكرر تُقطع يده.  
 د والعشرون  البند الواح

حيرم على املسيحي ممارسة اللواط والبغاء والسحر والزان، أو أي عمل مماثل، أو له  
 عالقة هبذه املمارسات.  
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 البند الثاين والعشرون  
اإلنسان خملوق هللا، وال يقدر أن يعدل بنفسه؛ لذا ال حيق له استخدام القوة واالعتداء 

 ماعية.  على أي فرد ابلضرب مهما كانت طبقته االجت
 البند الثالث والعشرون  

جيب على كل فرد اللجوء للقانون، سواء كان غنيا أم فقريا، أو موظفا للدولة كرجل 
األمن أو املخرب أو إداراي كان أو عسكراي؛ لذا من يستخدم سلطته أو قوته ويعتدي  

لسلطة  على الغري ابلضرب أو اللطم، سواء كان ذلك بدافع عادل أم بدون إذن القانون وا
والفنون  العلوم  األطفال  يعلمون  الذين  املدارس  معلمو  ذلك  من  ويستثىن  سُيعاقب، 
واآلداب، والسيد الذي يقوم عبده، واألب الذي يؤدب ابنه أو ابنته، على أن يكون  
استخدامهم للضرب دون جور، ويف حالة العدل فقط، ومن خيالف هذه القاعدة جيلد  

 قدمه، وحتجز ممتلكاته، مث يطلق سراحه.   ستة وثالثني جلدة، ويُقطع أصبع
 البند الرابع والعشرون  

له   الليل، وتوجه  فإذا كان اتجرا ويعود متأخرا يف  ال ُيسمح للزوج بضرب زوجته، 
اعتاد  الذي  التاجر  الزوج  فإن  لذلك  فيقدم على ضرهبا،  متأخرا،  انتقادا جمليئه  زوجته 

له ضرهبا. كما ال حيق للزوج ضرب زوجته  العودة متأخرا ويتعرض لتأنيب زوجته ال حيق 
الفاجرة؛ بل عليه رفع أمرها للمحكمة، وإذا شهد عليها ابجلرم ُتطبق يف حقها عقوبة 
الزان املنصوص عليها يف القانون، أما املخالف هلذه القاعدة فعقابه اجللد ست وثالثون  

رامة مالية تعادل نسبة جلدة، ويوبخ ويطلق سراحه إن كان غنيا، وأما الفقري فإنه يدفع غ
معينة من دخله، وإذا تكرر العمل حتجز أمالك املخالف، وإذا كانت قليلة يتم توزيعها  
بني احلاكم وجنده، وإذا كانت ثروته كبرية تودع يف خزينة الدولة، ويطرد املخالف من  

 املدينة.  
 البند اخلامس والعشرون  
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وأصبح ميشي متأرجحا يف الطرقات إذا شرب اخلمر رجل أو امرأة إىل حد السكر،    
جيب القبض عليه وحجزه لليوم التايل، وبعد أن يفيق من حالة السكر جيلد ستني جلدة  

 إذا كان رجال، وثالثني جلدة للمرأة، مث يطلق سراحه بعد توبيخه. 
 البند السادس والعشرون  

جلدة، ويطلق من حيمل نفسه، أو حيواان محال ثقيال يتم إيقافه وجيلد ستا وثالثني  
للبغل   اثنا عشر وحدة وزن محال  هبا هي  املسموح  احلمولة  توبيخه، ألن  بعد  سراحه 

 القوي، وعشر للبغل العادي، ومثان للبغل الصغري، وست للحمار اهلزيل.  
 البند السابع والعشرون  

يف يوم العيد امللكي، أو أايم اآلحاد املقدسة مينع البيع إال ما هو ضروري للحياة، 
 حالة املخالفة فإن السلع املعروضة ابستثناء األكل الذي يسمح بيعه حتجز، ويطرد ويف

املذنب من املدينة، وكل احليواانت املصادرة، سواء كانت أبقارا أو أغناما وأحصنة أو  
اإلقليم   املشروابت ستكون من نصيب حاكم  ما عدا  األخرى  السلع  غريها، وكذلك 

 واجلند.  
 ن البند الثامن والعشرو 

إذا ساق أحدهم حيواان حممال ابلسلع يوم األحد املقدس فسوف ُتصادر احلمولة  
واحليوان، وجُيلد املخالف ويُطرد، ويستثىن من ذلك محولة املؤن اليومية، أو محولة الذاهبني  

 يف سفر طويل. 
 البند التاسع والعشرون  

  ز لك، وسوف يتم حجمُينع العمل يف يوم األحد وأايم األعياد إال إبعفاء خاص من امل
 السلع املباعة أو املنقولة، وجيلد صاحب السلع أربعا وعشرين جلدة، مث يطلق سراحه.  

 البند الثالثون 
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يدفعوا  اخلاصة، كأن  ملصاحلهم  مناصبهم  استغالل  السلطة  يف  للمسئولني  حيق  ال 
منهم على عمل كهذا  يقدم  يتعرضوا ألحد بسوء، ومن  أو  ما يشرتونه،  قيمة  نصف 
سوف يعاقب ابجللد اثنيت عشرة جلدة، ويصادر ما اشرتاه، ألن القانون ال يسمح أبن  

أرادوا احلصول على أي سلعة فعليهم دفع يكون املسؤولون جشعني وغري عادلني، وإذا  
 كامل مثنها. 

 البند الواحد والثالثون 
إذا تكرر فعل ما سبق ذكره فإنه سيحال للعمل اإلجباري يف ورش الدولة مدة أربعة  

 مكلفة على الفقري.  شأشهر، ليتعلم أن يكون عادال، وسيتعلم كم لقمة العي
 البند الثاين والثالثون

املنازعات أربعني    مُتنع  يعاقبان ابجللد  املتنازعني  فإن  األفراد، وإذا حدث ذلك  بني 
جلدة لكل منهما، ألهنما استخدما القوة، سواء كان ذلك أبيديهم أم بعصي أم أبي 
سالح آخر؛ أما إذا امتنع أحد الطرفني من الدفاع عن نفسه الحرتامه وخوفه من القانون 

قوبته، وجيلد مثانني جلدة، وجيرب على  يسقط يف حقه العقاب، أما غرميه فتضاعف ع
 العمل ملدة شهرين يف مصانع الدولة، مث يطلق سراحه بعد أن يؤدي عقوبته. 

 البند الثالث والثالثون
إذا ضرب ساسة اخليل خيوهلم أو أية دواب أخرى حىت وإن كانت من حيواانت 

لسجن لكي يشعروا محل األثقال دون رمحة سيعاقبون ابجللد ثالثني جلدة، مث يودعون اب
 ابلربد ويقاسون العذاب ليدركوا خطأ عملهم.  

 البند الرابع والثالثون
يف  الشيطانية  ابأللعاب  القيام  وكذلك  دوره،  ومتثيل  الشيطان،  بلباس  التنكر  حُيرم 
األسواق ولبس األقنعة اجللدية ومتثيل الشيطان على املسارح، ومن يقم هبذه األعمال 
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جُيلد مئيت جلدة، وحيرق شعره وحليته، وجيرب للعمل يف الورشة امللكية، سواء أكانوا أحرارا  
 أم عبيدا. 

 اخلامس والثالثون البند
ال ُيسمح لالعيب اآلالت املوسيقية كالقيثارة وملمثلي الدراما والراقصني رجاال ونساء 
ابإلقامة يف البالد، ومن ميارس هذه األعمال جُيلد ومُيرر على النار وتصادر أوراقه وجيرب 

 س. على العمل يف الورشة امللكية ملدة عام كامل، ويفضل الرتتيل من الكتاب املقد
 البند السادس والثالثون والثامن والثالثون

 حيرم أيضا القيام ابألعمال التالية  
ألعاب امليسر والغناء والتهريج، ويسمح فقط ابأللعاب اليت تستخدم اليد والذكاء، 

 وحيبذ الصالة والدعاء وتالوة الكتاب املقدس. 
 البند التاسع والثالثون 

هبذه   يقم  ومن  والسب،  القذف  ويطلق مُينع  جلدة  وعشرين  أربعا  جُيلد  األعمال 
سراحه، أما إذا تعرض فرد للسب والقذف ومل يرد مبثلها وجلأ إىل السلطة فإن غرميه جيلد  

 مثان وأربعني جلدة، مث يطلق سراحه بعد حجزه.  
 البند األربعون 

أربع جُيلد  واملخالف  املشينة،  األعمال  وممارسة  األعياد  أايم  األطفال  جتمع  ا  مُينع 
 وعشرين جلدة بعد توبيخه.  

 البند الواحد واألربعون  
 مفقود

 البند الثاين واألربعون 
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إذا ترك ميٌت إراث تتوىل أمر توزيعه السلطة، وجيب أال يُعهد إىل األوصياء من خارج 
السلطة بتويل أمر الرتكة، وجيب تسديد الديون أوال، ألن األوصياء عادة يستولون على  

القيام   دون  من خارج الرتكة  اإلرث  تصريف  تدخل يف  ومن  امليت،  روح  يفيد  بعمل 
 السلطة سوف حُتجز أمالكه ويطرد. 

 البند الثالث واألربعون 
إذا تعرض فرد حر أو عبد للطرد ابلقوة بعد جلوئه للكنيسة عندئذ يسقط عنه جرمه،  
ويطلق سراحه ويعفى عنه حىت لو كان رقيقا قد قتل حرا، أما من تسبب بطرده من 

كنيسة فسوف يعد كافرا وآمثا وعدوا هلل، وسوف يباع يف سوق الرقيق بسعر زهيد،  ال
 ألنه طرد مثيله من محاية هللا.  

 البند الرابع واألربعون  
من تعرض لصاحب حرفة بسوء أو صرفه عن مهنته فسوف جُيلد اثنيت عشرة جلدة،  

 وجيرب على العمل ملدة شهر، ليتعلم أال يكون حاسدا.  
 امس واألربعون البند اخل 

ال يسمح ألي موظف أو مفوض قضائي أخذ رشوة أو أجرا مقابل القضية اليت هو 
بصددها حىت ينتهي عمله متاما، وخالل فرتة عمله يف قضية أو غريها فإنه حيصل على 
مرتبه فقط حسب القانون، وكل من خيالف هذا القرار ويقبض عليه مستفيدا من القضااي 

 طرد من عمله.  اليت يعمل هبا سود ي
 البند السادس واألربعون 

األشغال الشاقة لكل من حكم عليه حبق ابسم القانون، لكي يتعلم أال يؤذي أحدا،  
 أما الذي يعرتف حبقه تعاد ممتلكاته إليه، ويطلق سراحه دون توبيخ.  

 البند السابع واألربعون  
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 يف القضااي الكبرية جيب على امللك أن يستشري رجال الدين 
 لبند الثامن واألربعون  ا

معاملته وحتتقره،   تسيء  أن  للمرأة  عبدا، وال حيق  ولو كان  املرأة حىت  الرجل سيد 
وعقاهبا إذا فعلت ذلك حتجز مث يقص شعرها من خلف الرأس، بعد ذلك خيلى سبيلها،  
وإذا تكرر عملها يقطع طرف لساهنا، وإذا ضربت ذكرا فيما عدا ابنها يطبق يف حقها 

املطبقة على من مارس السباب والقذف إذا كان ذلك ألول مرة، وإذا تكررت العقوبة  
أكثر من مرة غري عابئة ابلقانون تقطع يدها، ألهنا تطاولت على الرجل، وحيق هلا ذلك 
يف حالة أتديب األبناء أو الرقيق. ويشرتط أن يؤدب الرجل األبناء وتؤدب املرأة البنات،  

 مني وليس الرأس.  وجيب أن يكون الضرب على القد
 البند التاسع واألربعون  

حيق للمرأة األرملة الزواج للمرة الثانية أو اإلقامة الدائمة يف دير، وإذا ترملت للمرة 
الثانية فال حيق هلا الزواج مرة اثلثة؛ بل جيب عليها أن تقضي حياهتا يف الدير حىت وإن  

 كان ذلك دون رغبة منها، ألن الشرائع الكنسية متنعها من الزواج الثالث.  
 البند اخلمسون  

غرى عراب عرابة وسكن معها، واستمروا يف ذنبهم يقطع صدر املرأة، ويقطع إذا أ
 عضو التذكري لدى الرجل، مث يطلق سراحهما.  

 البند الواحد واخلمسون  
إذا مت إرسال عبيد يوم العيد الكبري أو أايم اآلحاد ليحملوا بضائع ما عدا ما هو  

انوا رجاال أم نساء، وحتجز ضروري لالستهالك اليومي، فسوف يتم إيقافهم سواء أك
 بضائعهم، وإذا اعرتض أحدهم وقاوم وتذمر وشهد عليه فسوف ميوت حبد السيف.  

 البند الثاين واخلمسون  



230 
 

إذا حجز سيد أجرة موظف عنده وتظلم األجري ورفع شكوى ضد سيده حلرمانه من 
 أمواله فالسيد مطالب بدفع األجر مضاعفا. 

 البند الثالث واخلمسون  
إذا قام فرد بتجويع عبيده أو ضرهبم بشكل وحشي أدى إىل تشويه وليس كما هو 

 لعبيد يصبحون أحرارا.  احلال يف حالة التأديب ووجد دليل وبرهان ضده فإن هؤالء ا
 البند الرابع واخلمسون  

األسياد الذين يُعاملون بقساوة وعنف يصبح هؤالء العبيد أحرارا، ويطلب من األسياد  
أبدا إال يف حالة تعهدهم بعدم االعتداء على  كتابة تعهد بعدم امتالك عبيد آخرين 

وفري كل مستلزماهتم،  العبيد ابلضرب، وجيب على األسياد منح عبيدهم كسوة سنوية، وت
 ألهنم مسؤولون عن مصاريفهم. 

 البند اخلامس واخلمسون  
مبا أن الفقراء كلهم حمصورون داخل مالجئ احملتاجني ويف دور املسنني، فال ُيسمح  

 ابلتسول يف الطرقات، وال يف الكنائس، وال يف أي مكان آخر.  
 البند السادس واخلمسون  

ما يلزمهم، لذا ال حيق هلم املطالبة ابلزايدة، ويف   كل نزالء هذا الدور حيصلون على
حالة جترأ أحدهم بطلب شيء، جُيلد مثاين عشرة جلدة، مث حُيجز عليه؛ أما احملتاج من  
غري النزالء عليه اللجوء للسلطة ملساعدته. ومن أراد أتدية صدقات وهبات ليذهب هبا 

طرقات دون أن يتسول فهو يستحق للمالجئ ومأوى املسنني، أما الفقري الذي يسري يف ال 
 الشفقة من قبل السلطة.  

 البند السابع واخلمسون  
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نظرا الرتفاع أجرة املنازل يف ظل احلكومات السابقة هلذا البلد، لذا جيب ختفيضها 
حسب النسب التالية: اليت قيمتها تسع تصبح ستا، وكل ابقي اإلجيارات ختفض الثلث، 

ثة تصبح اثنني، ومينع من اآلن فصاعدا رفع األجرة،  فبدل ستة تصبح أربعة، وبدل ثال
وعقوبة املخالفني احلجز والطرد، وال حيق للمالك طرد املستأجر حبجة اسرتجاع األماكن  
املؤجرة من أجل إحالل مستأجر آخر. حيق ذلك فقط يف حالة رغبة املالك السكن يف 

 ا ومؤذاي.  مسكنه املؤجر، وحيق أيضا إذا كان املستأجر احلايل مشاغب 
 البند الثامن واخلمسون  

كل حاكم منطقة مسؤول عن مراقبة أسر احلي، وإذا نشأ نزاع حول أجرة مسكن 
حيسم احلاكم األمر مع املالك، وإذا امتنع املالك رفع به تقرير للسلطة العليا، وإذا حدث  

له على  تصرف سيء من أحد األفراد فعلى رئيس األسرة معاجلة األمر، وإذا مل يقم بعم
 أكمل وجه رفع أمره للملك عرب مأمور أو انئب امللك.  

 البند التاسع واخلمسون  
كل رجل ملزم بتوفري رفيقة "زوجة" لعبده، وكل رجل حر جيب أن يكون له زوجة،  
وكذلك احلال ابلنسبة لألمة، ويف حالة عجز السيد يرفع أمره إىل احملكمة امللكية لتقرير 

 تج لعدم قدرته املالية يقال له: بع عبدك أو أمتك. مصريه، ومن اعتذر أو اح
 البند الستون 

ابلنسبة ملن يفضل عدم الزواج حيق له ذلك مقابل تعهد خطي منه يقر فيه اختياره  
هلذا النمط من العيش حبسن نية وصدق، وليس ملمارسة الفجور ابخلفاء، ويتعهد بقبول  

ق وإن  التعهد،  املقرر يف حالة خمالفة  فيه العقاب  ينفذ  التعهد  عليه مبخالفة هذا  بض 
 العقاب. 

 البند الواحد والستون 
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كل حاكم حي ال يدقق يف ترتيبات القانون الراهن وأيخذ الرشوة، ويهمل واجبه  
اليسرى، ويسند رأسه على جذع شجرة أو   فسوف يعلق يف وسط السوق من قدمه 

اس، ويقوم بتنفيذ هذا احلكم ركيزة، ويدخن ابلقش حىت ميوت، ليكون عربة لغريه من الن
نفسه، وابلطريقة  العقاب  ينال  فإنه  العقوبة  بتنفيذ  األخري  تقاعس  وإذا  امللك،  مأمور 

 نفسها. 
 البند الثاين والستون 

على كل حاكم حي إحصاء أنواع احلرف واملهن املوجودة يف دائرته، لكي ال يتم البيع  
والشراء،   البيع  شروط  تطبيق  ومراقبة  األسواق  بتفتيش  وسيقوم  الصحيح،  ابلسعر  إال 
أرابحا  واليت حتقق  حمليا،  احملددة  األسعار  يتجاوزوا  األجانب، حىت ال  التجار  ومراقبة 

 ي. عادلة دون ضرر على املشرت 
 البند الثالث والستون 

مُينع العمل أبي عمل يوم األحد كالغزل والنسيج أو غريها من احلرف واملهن حىت 
العمل، وحترق األدوات ابلنار وسط  ولو غزل شعرة واحدة، ويف حالة املخالفة حيرق 

 السوق.  
 البند الرابع والستون 

قدس إىل الكنيسة، ومن كل من ال يصطحب أسرته يف أايم األعياد، ويف األحد امل
ال يذهب إليها يف مجاعات مساء السبت أو صباح األحد ينذر من قبل احلاكم وثالثة 
أفراد مميزين، وإذا مل ينفذ ما طلب منه فإن ممتلكاته ستحجز، ومن مث يؤخذ نصفها، 
ومينح إىل األشقاء النازلني يف املالجئ، والباقي يقسم بني حاكم احلي وجنده العاملني  

 دمته، لكي يكون تشجيعا هلم على تنفيذ كل األوامر اليت تطلب منهم. خب
 
 



233 
 

 

 مدخل عام

تتباين اآلراء وتتقاطع املفاهيم يف مسألة التكون األويل لفكرة األداين وفكرة اخللق  
خللفية الثقافية اليت يستند وصلتهم ابلسماء ألول وهلة، وكل رأي أو نظرية تنطلق من ا

املادية أن األداين وصلتها  فيه  الذي ترى  الوقت  هلا كل فريق يف رأيه أو نظريته، ويف 
ابلسماء فكرة الحقة للتدين البدائي يف صورته األولية، تطور منه، نتيجة اهلروب من 

رية املخاوف وأزمات احلياة، يرى آخرون أن الدين منزل مساوي مقدس، وصل إىل البش
 عن طريق األنبياء الذين اصطفاهم هللا على خلقه. 

وعلى أية حال.. دين هللا واحد، وهو اإلسالم من اللحظات األوىل لنشوء اخللق  
جاءت كل دعوات األنبياء واملرسلني  )إن الدين عندهللا اإلسالم( وقد  على هذه البسيطة.  

أمة شرعتها اخلاصة هبا املتوائمة يف هذا اإلطار، داعية لإلسالم، إال أن لكل قوم أو  
وظروف املكان والزمان منذ نيب هللا نوح ـ عليه السالم ـ وحىت نيب هللا حممد صلى هللا  

َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ نُوٍح ِإْذ قَاَل  عليه السالم. قال تعاىل عن نوح، وهو من أوائل أنبيائه: )
ُعواْ لَِقْوِمِه اَي قـَْوِم ِإن َكاَن َكرُبَ َعَليْ  ُكم مََّقاِمي َوَتْذِكرِيي آِباَيِت اَّللِّ فـََعَلى اَّللِّ تـَوَكَّْلُت فََأمجِْ

ُتْم َفَما  أَْمرَُكْم َوُشرََكاءُكْم مُثَّ الَ َيُكْن أَْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة مُثَّ اْقُضواْ ِإيَلَّ َوالَ تُنِظُروِن فَِإن تـََولَّ  يـْ
ْن َأْجٍر ِإْن َأجْ   [ 71رَِي ِإالَّ َعَلى اَّللِّ َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي( ]يونس:  َسأَْلُتُكم مِّ

وهذا نيب هللا إبراهيم ـ عليه السالم ـ حيكي عنه القرآن الكرمي إسالمه لرب العاملني، 
 لَِربِّ  كما حيكي وصيته لبنيه ابتباع شريعة اإلسالم: )ِإْذ قَاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمتُ 
نَّ َإالَّ اْلَعاَلِمنَي َوَوصَّى هِبَا ِإبـْرَاِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب اَي َبيِنَّ ِإنَّ اَّلّلَ اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفالَ مَتُوتُ 

[ لتكون إحدى مثرات هذا الدعاء دعوات كل األنبياء  130َوأَنُتم مُّْسِلُموَن( ]البقرة:  
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يت جندها يف القرآن الكرمي عن يوسف عليه السالم: )َربِّ  من بعده، وكلهم من ساللته ال
َتيِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتيِن ِمن أَتِْويِل اأَلَحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َواأَلْرِض أَنَت َولِيِّي  َقْد آتـَيـْ

نـَُيا َواآلِخَرِة تـََوفَّيِن ُمْسِلماً َوَأحْلِْقيِن اِبلصَّاحِلِنَي( ]ي  [ 101وسف: يف الدُّ
وليقول هللا عز وجل عنه: )ما كان إبراهيم يهوداي وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 

 . 67وما كان من املشركني( آل عمران: 
ونفس األمر جنده عند نيب هللا موسى ـ عليه السالم ـ خماطبا قومه وموجها هلم ابلتوكل  

ن ُكنُتْم آَمنُتم اِبَّللِّ فـََعَلْيِه تـَوَكَُّلواْ ِإن ُكنُتم على هللا إن كانوا فعال من املسلمني: )اَي قـَْوِم إِ 
 [ 84مُّْسِلِمنَي( ]يونس: 

وحني تنامى إىل مسامع عيسى عليه السالم أن ِمن قومه َمن كفر وقف أمامهم    
ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَنَصارِي إِ  ىَل اَّللِّ خماطبا إايهم حبقيقة إمياهنم به: )فـََلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنـْ

[؛ ليكلل  52قَاَل احْلََوارِيُّوَن حَنُْن أَنَصاُر اَّللِّ آَمنَّا اِبَّللِّ َواْشَهْد أِبانَّ ُمْسِلُموَن( ]آل عمران:
التوجه وبذات احلقيقة اليت تقرر  ـ شريعته بنفس  الرسول حممد ـ صلى هللا عليه وسلم 

َا أُ  ِمْرُت َأْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي  صدق دعوات من قبله من األنبياء والرسل: )ِإمنَّ
 [ 91َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي( ]النمل: 

"والكتب السماوية املعروفة كّلها أنزلت يف شهر رمضان، فقد جاء يف احلديث: "  
من   -، وأنزلت التوراة لست مضني  أنزلت صحف إبراهيم أوّل ليلة من شهر رمضان  

رمضان ، وأنزل اإلجنيل لثالث عشرة مضت من رمضان ، وأنزل الزبور لثمان عشرة  
، ويف صحيح 1خلت من رمضان ، وأنزل القرآن ألربع وعشرين خلت من رمضان"  

لعالت  أخوة  واألنبياء  واآلخرة  الدنيا  مرمي يف  بن  بعيسى  الناس  أوىل  أان   " البخاري: 
 2"   (م شىت ودينهم واحدأمهاهت

 
اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود   -  1

 . 279/3م، 1998، بيروت، لبنان  1ية، طوالشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلم 
، والعالت بفتح المهملة: الضرائر، وأوالد العالت: اإلخوة  3259صحيح البخاري، باب واذكر في الكتاب مريم، حديث رقم:    -  2

 من األب وأمهاتهم شتى. ومعنى الحديث: أّن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع.
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وحىت يف طبيعة اخلطاب النبوي لكل األنبياء الذين عرضوا دعواهتم على أقوامهم    
فإن الطريقة تكاد تكون واحدة عند اجلميع، كما تكاد استجابة أقوامهم تكون واحدة  
قـَْوِم  ـ قومه: )اَي  ـ عليه السالم  الرغم من اختالف عصورها، فكما خياطب نوح  على 

ْن إَِلٍه َغرْيُُه( ]األعراف:  اعْ  [  خياطب نيب هللا صاحل قومه بذات  59ُبُدواْ اَّللََّ َما َلُكم مِّ
ْن إَِلٍه َغرْيُُه( ]األعراف:    نطقامل [ وأيضا نيب هللا هود  73واخلطاب: )اْعُبُدواْ اَّلّلَ َما َلُكم مِّ

ْن إَِلٍه غَ  وأيضا عن نيب هللا  [   65رْيُُه( ]األعراف:  ـ عليه السالم ـ: )اْعُبُدواْ اَّلّلَ َما َلُكم مِّ
صاحل: )وإىل مثود أخاهم صاحلا قال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غريه( األعراف:  

73 . 
َوِإبـْرَاِهيَم ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه اْعُبُدوا اهيم ـ عليه السالم ـ مع قومه: )وقص لنا القرآن حال إبر 

خَ  َذِلُكْم  َواتَـُّقوُه  ]العنكبوت:  رْيٌ  اَّللََّ  تـَْعَلُموَن(  ِإن ُكنُتْم  حال كل    [16لَُّكْم  وهكذا 
)َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن   :وهلذا خاطب هللا نبيه حممدا ـ صلى هللا عليه وسلم  األنبياء..

[ وخماطبا إايه مع أمته:  25]األنبياء:    (رَُّسوٍل ِإال نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه ال إَِلَه ِإال َأاَن فَاْعُبُدونِ 
َنا ِبِه ِإبْـ  َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ َن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ رَاِهيَم َوُموَسى )َشرََع َلُكم مِّ

 [. 13َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه( ]الشورى:  
فالدين واحد وإن تعددت الشرائع، و "لقد جاء القرآن مؤيدا ملا تقدمه من الكتب     

املنزلة والشرائع املتقدمة معلنا تصديقها واإلميان هبا وجبميع رسل هللا الكرام، شاهدا هلم 
هنم أدوا األمانة وبلغوا الرسالة إىل أممهم، وأهنم كانوا أمناء صادقني، وأنه لزاما على كل أب

مسلم أن يصدق هذا ويؤمن به؛ ألن القرآن مل أيت بنسخ أصول الدين، والدين واحد،  
وإمنا جاء مؤيدا لذلك الفصل الواحد الذي ال ينقسم وال يعمل بغريه، وكما تقدم مل 

ما مل تبق له احلاجة داعية، من أحكام املعامالت، واختالف قوالب ينسخ القرآن إال  
العبادة إىل ما هو أمسى وأرفع، وأصلح للبشرية وأنفع، حسبما اقتضت القدرة اإلهلية  

 1والعناية الرابنية" 
 

 . 17أنظر: دين هللا واحد، عبدهللا علي الحكيمي، سابق، ص  - 1
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وقد بقيت األمم على دين احلنيفية اإلبراهيمية موحدين حىت فرتة قريبة من بعثة    
حممد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  ومل تدخل الوثنية إىل جزيرة العرب إال قُبيل البعثة النبوية  
بقليل عن طريق الشام اليت جلبت إليه عقب السيطرة الرومانية على بالد الشام وبعض  

 العرب.  أجزاء من جزيرة 

ولذا جاءت شريعة اإلسالم لتهدم هذه األواثن ولتقرر مبدأ الوحدانية والعبادة هلل  
وحده، ولتكمل اللبنات السابقة اليت وضعها األنبياء من قبله، كما يقول الرسول 

َأْكَمَلَها ِإالَّ الكرمي يف حديث جابر: "َمثَِلى َوَمَثُل األَنِْبَياِء َكَمَثِل َرُجٍل َبىَن َدارًا فََأمَتََّها وَ 
َها َويـَُقولُوَن َلْوالَ َمْوِضُع اللَِّبَنِة". قَالَ   َمْوِضَع لَِبَنٍة َفَجَعَل النَّاُس يَْدُخُلوهَنَا َويـَتَـَعجَُّبوَن ِمنـْ

 1" : "فََأاَن َمْوِضُع اللَِّبَنِة ِجْئُت َفَخَتْمُت األَنِْبَياءَ - صلى هللا عليه وسلم -َرُسوُل اَّللَِّ 

ثىن هللا تعاىل يف كتابه الكرمي على بعض من قوم موسى وعلى كتاهبم "التوراة"  كما أ
ِذيَن أبهنا هدى ونور. )ِإانَّ أَنـْزَْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر حَيُْكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَّ 

نِيُّوَن َواأَلْحَباُر مبَا اْستُ  ْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء..( ]املائدة: َهاُدوا َوالرَّابَّ
44 ] 

َنا َعَلى َآاَثرِِهْم ِبِعيَسى  بعدوأثىن    ذلك على إجنيل عيسى عليه السالم بقوله: )َوقـَفَّيـْ
َناُه اإِلجنِْ  يَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدِّقًا ِلَما َبنْيَ اْبِن َمْرمَيَ ُمَصدِّقًا ِلَما َبنْيَ يََدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوَآتـَيـْ
 [ 46َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنَي( ]املائدة: 

 
 
 

 
صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة،    -  1

 . 6103. باب ذكر كونه خاتم النبيين، حديث رقم:  65/7بيروت، 
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 اليهوديةأوال 

ما أن وصلت اليهودية ـ كداينة توحيدية مساوية ـ إىل اليمن إال وقد قطع اليمنيون 
اإلهلي، ويف املدنية أيضا، فالقى التوحيد الديين اجلديد هوى يف  شوطا كبريا يف التوحيد  

نفوسهم، ومن مث كان اعتناق اليهودية يف اليمن، كدين مساوي "إبراهيمي" وقد اختلفت 
اآلراء وتباينت األفكار حول تكون اليهود ألول مرة واعتناقهم اليهودية، على اختالف  

دية، وتقتصر على أتباعها يف بين إسرائيل إال  أجناسهم وأعراقهم، إذ مل "تتعنصر" اليهو 
يف وقت الحق، يف القرن الثالث عشر كما يذهب البعض، بعد أن كانت داينة مفتوحة 

 للجميع.
ويُرجع البعض وجود اليهودية كداينة يف اليمن إىل القرن العاشر، وذلك بدخول ملكة  

أعلن السالم هي وقومها، وقد  بلقيس دين سليمان عليه  ت: )رب إين ظلمت اليمن 
 نفسي وأسلمت مع سليمان هلل رب العاملني(.  

العظم سنة   لنزيه مؤيد  السعيدة  العربية  أرض  إىل  أايم م1927ويف كتاب: رحلة   .
اإلمام حيىي ذكر فيه أنه التقى ابحلاخام األكرب يف اليمن حيىي إسحاق، وسأله عن أصل  

سكان اليمن األصليني؛ ولكنهم  اليهود يف اليمن، فأجاب احلاخام: "ليس اليهود من  
أتوا من أرض كنعان قُبيل أن يتشتت مشلهم من القدس، وقد جاؤوا اليمن مهاجرين من 

 1الطريق الشرقية.." 
لكنه أضاف يف موضع آخر يف سياق حديثه مع اليمنيني عن أصل اليهود: "سألت 

ود وهجرهتم، فقالوا كثريا من املسلمني العلماء يف صنعاء وغريها من البالد عن أصل اليه
يل: إن اليهود من سكان اليمن األصليني، ُوجدوا فيها قبل خراب اهليكل وبعد خراب  

 
 . 147م، 1986،  2رحلة في العربية السعيدة، نزيه مؤيد العظم، منشورات المدينة، ط: - 1
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اهليكل، أتت منهم مجوع عظيمة وتغلغلت يف أطراف اليمن وحضرموت وعسري وغريها  
من البالد. وقد أكد يل بعض املسلمني أنه كانت لليهود يف اليمن مدنية راقية وكانوا 

و  سنان  يف أهل  ُغلبوا  العرب حرواب كثرية،  مع  وحتاربوا  قوية،  دولة  هلم  وكانت  عنان، 
فأصبحوا  ذمته،  يف  اإلسالم  وأدخلهم  غريهم،  لسلطان  وخضعوا  أمرهم،  على  هنايتها 

 1ذميني".
وما نراه هنا يف هذين الرأيني املتضادين أن القول األول الذي قال به احلاخام اليهودي 

ونية اليت سعت لعنصرة الدين اليهودي، وقوله أهنم جاؤوا من األكرب يتسم وفكرة الصهي
اليهودية داينة   الداينة  أن  بعيدة إىل  إشارة  الرؤية، يف  إطار هذه  أرض كنعان أييت يف 

 إسرائيلية فقط.
ويذكر املؤرخ الفرح عن اهلمداين أن أول من اعتنق اليهودية من ملوك اليمن تبع عمرو  

وحيد السائد آنذاك ومال إىل اليهودية يف يثرب، مث قدم إىل "ذرا أمر" الذي ترك دين الت
اليمن ومعه احلربان، فاعرتضه اليمنيون يف جنران، وعارضوا دينه اجلديد، ومن مث وقعت 
تلك القصة اليت ال ختلو من األساطري واحملكيات اخليالية، وقد أفاض ابن هشام القول 

بيت املسمى رائم، وهو بيت لليمنيني كانوا  يف هذا، مشريا إىل أن التبع قد قام هبدم ال
يعظمونه وينحرون عنده، فقال احلربان لتبع إمنا هذا البيت شيطان، فخل بيننا وبينه، 

 2، فاستخرجا منه كلبا أسود، فذحباه، مث هدما ذلك البيت..إخل. اوتركهما وشأهن
حاهلم: هل هو  وقد جرى اخللط كثريا حول شخصية هذا التبع لدى البعض، ولسان  

شار إليه يف القرآن الكرمي بقوله تعاىل: )أهم خري أم قوم تبع(؟! وهو املسلم 
ُ
تبع األول امل

إليه الفرح وغريه من  احلنيفي املوحد، أم أنه تبع آخر؟! واألرجح ـ وحبسب ما ذهب 
 3قبل امليالد.  590ـ  605املؤرخني ـ أنه تبع عمرو بن حسان "ذرا أمر أمين" 

 
الهيكل المقصود هنا هيكل سليمان، وقد شهد خرابين اثنين، األول: أيام الملك البابلي نبوخذ نصر سنة  . و 150نفسه،    -  1

م. وعقب هذه 70قبل الميالد، وأعقبه السبي البابلي األول، والخراب الثاني أيام األمبراطور الروماني فاسباسيان سنة    586
 الحادثة هاجر كثير من اليهود إلى الجزيرة العربية.  

 .  42/1م، 1990، 3السيرة النبوية، ابن هشام، تعليق وتخريج: عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: - 2
 . 712/2الجديد في تاريخ وحضارة سبأ وحمير، الفرح،  - 3
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و  رقم  ويضيف:  املسند،  النقش  عهده  بيوتر   2من  قال  نقش  وهو  األشول،  بيت 
فسكي أنه حيتوي على مجلة يهودية؛ بل إن صاحب النقش هو أحد احلربين اليهوديني 
اللذين خدعا امللك ـ ذرا أمر ـ أثناء حماربته وحماصرته لليهود يف يثرب... حيث يقول  

ركة إله يهودا الذي خلق روحه، وبتأييد للرب بعون ومبا  ايكف بىن بيتاالنقش: إن يهودا  
شعبه إسرائيل، ومبقام سيده ذرا أمر أمين، ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وميانت.  
وقد ختفف اسم امللك ذرا أمر إىل عمرو عند عند املؤرخني العرب األوائل، فأصل االسم  

يف قصيدته عن عمرو هو أمر يف اسم: ذرا أمر ابلنقش املسند، وفيه قال نشوان احلمريي  
 اتريخ التبابعة:  

 أو تبع عمرو بن حسان الذي   سفح الدماء بسيفه السفاح 
 1اح ـــــــــــــاب ثغر للمنية شــــم     أنيــــــــــــ ود بيثرب وأراهـــهـــــقتل الي

ويذهب الباحث األكادميي كمال سليمان الصلييب أن بالد عسري هي املسرح األصل 
للتوراة، وأن االنتشار املبكر لليهودية قد بدأ من هناك ابجتاه فلسطني مع القوافل التجارية 

ع إقليم  القدمي كان  العامل  العربية  "ويف  اجلزيرة  شبه  للقوافل سري يف غرب  اللقاء  مكان 
احململة بتجارة بالد حوض احمليط اهلندي ـ اهلند ـ جنوب اجلزيرة العربية ـ شرق أفريقيا ـ  

تية من اجتاه، والقوافل احململة بتجارة فارس والعراق وبالد حوض شرق البحر األبيض  اآل
املتوسط ـ الشام ـ مصر ـ عامل حبر إجية ـ من اجتاه آخر. ونظرا لوقوع يف فلسطني يف الزاوية  
اجلنوبية للشام، وابلقرب من مصر فقد كانت هي احملطة الساحلية األوىل لتجارة غرب  

ال اجلزيرة  هلؤالء شبه  يكن  ومل  التجارة.  تلك  يف  العاملني  القوافل  رجال  ومن  عربية، 
املستوطنني أن خيفقوا يف اجتذاب املهتدين احملليني إىل دينهم الذي كان يفوق العقائد  
العليا   الدايانت  وكذلك  يقاس،  ال  حد  إىل  واخللقي  الفكري  مستواه  يف  احمللية 

 2المرباطورايت مصر والعراق". 

 
 . 713نفسه،  - 1
 . 31م، 1997، 6اث العربية، ط:التوراة جاءت من جزيرة العرب، كمال الصليبي، ترجمة: عفيف الرزاز، مؤسسة األبح  - 2
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اليهودية مع املسيحية وحمرقة األخدود اليت أفرد هلا القرآن الكرمي سورة    أما عن صراع
 خاصة هبا، فسنوردها يف متام احلديث عن املسيحية، ودور القوى اخلارجية يف الصراع.  

 

 المسيحية ثانيا 

من  مسارها كان  حرفوا  الذين  أحبارها  وغلو  تطرف  بفعل  اليهودية  حترفت  حني 
يد يستعيد العالقة الطبيعية اليت ينظمها الدين ـ أي دين ـ بني  الطبيعي أن يتنزل دين جد

العبد وربه، وبني العبد واجملتمع، فكانت املسيحية برحابة أفقها وسعة سرابهلا دينا عامليا 
مفتوحا لكل الناس بال استثناء، رد فعل لضيق اليهودية اليت حجرت واسعا، واقتصرت  

تبارهم سادة اخللق وشعب هللا املختار يف األرض يف دعوهتا على بين إسرائيل فقط، ابع
 من وجهة نظرهم. 

وقد أطلق العرب على أتباع املسيحية "النصارى" وإىل ذلك أشار القرآن الكرمي يف  
أكثر من موضع، إال أن املفسرين بعد ذلك اختلفوا يف سبب التسمية، فقال بعضهم: 

ال: نسبة إىل العربانية: "انزرنيس" هي نسبة إىل الكلمة السراينية "نصرويو" وبعضهم ق
وآخرون ذهبوا إىل أهنا نسبة إىل "الناصرة" القرية اليت بعث فيها عيسى عليها السالم،  
ولذا يقال له: يسوع الناصري، وفيها كانت إحدى الفرق اليهودية اليت آمنت حافظت  

 1على دين موسى واتبعت عيسى يف نفس الوقت. 
بين إسرائيل بعد موسى عليهما السالم، يف الناصرة يف    بعث هللا عيسى بن مرمي إىل

اطورية الرومانية يف أوج قوهتا، وحني رفعه هللا إليه ورث دعوته تلميذه رب فلسطني، واالم
القديس بولس، امللقب "بولس الرسول" وهو يهودي املعتقد، فأعاد رسم معامل الدعوة 

العامة السائدة اليت عكست نفسها املسيحية أبفكاره السابقة، أضف إىل ذلك الثقافة  
على دعوة عيسى اليت أصبحت يهودية املنشأ، وثنية الثقافة، حبكم ثقافة االمرباطورية  

 
 .  207، د. ت، 4انظر: غرائب اللغة العربية، األب رفائيل نخلة اليسوعي، دار المشرق، ط: - 1
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الرومانية اليت كانت حتكم املنطقة، وأثرت ثقافتها على املسيحية، وهي ثقافة مرتكزة على 
 !  داينة وثنية، وكانت املعادلة أن ترومت املسيحية ومل تتمسيح روما..

وعلى أية حال.. فقد كانت اليمن من الشعوب اليت وصلتها املسيحية كغريها من 
الشعوب األخرى، وخاصة شعوب اجلزيرة العربية وما جاورها، إال أن اخلالف كائن حول 
ما كتب يف هذه   اليهودية، وكل  الشأن يف  اليمن، كما هو  إىل  املسيحية  زمن دخول 

القائمة على فرضيات اترخيية ابملقام األول، أو على املسألة يبقى من ابب االستنتاجات  
 1أخبار ليست قطعية وال ميكن أن يعتمد عليها بدقة.

اليت  الرمسية  البعوث  بواسطة  العربية  اجلزيرة  املسيحية دخلت  أن  األقوال  ومن هذه 
م إىل امللك 361ـ    337أرسلتها بيزنطة، وحتديدا أايم حكم االمرباطور قسطنطني الثاين  

مريي احلاكم يومها، ومبوجب هذه البعثة فقد تنصر امللك، ومن مث أمر ببناء ثالث  احل 
كنائس يف كل من: ظفار وعدن والساحل الشرقي "حضرموت" ويذكر البعض أن هذه  
الكنائس كانت يف طريق التجارة العاملية اليت تربط اليمن بشرق أفريقيا املسيحية، وقد  

جار املسيحيني املتصلني هبذه الطرق، سواء من نصارى  بنيت ابألساس تلبية لراببنة الت
 2شرق أفريقيا أم نصارى الشام.

أما ابن هشام فيقول عن أصل املسيحية يف بالد جنران: "وبنجران بقااي من أهل دين  
عيسى بن مرمي عليه السالم على اإلجنيل، أهل فضل واستقامة من أهل دينهم، هلم رأس 

 
في الويكيبيديا عن دخول المسيحية إلى اليمن: كان لليمن حصة هامة في المسيحية العربية، وقد ذكر مؤرخون قدماء من    -  1

أمثال روفينوس وهيرويزوس أن "متَّى" هو مبشر اليمن والحبشة، وبينتانوس الفيلسوف ترك اإلسكندرية في القرن الثاني، وتوجه  
، وربما ظّلت المسيحية خالل المرحلة األولى في المناطق الساحلية متأثرة بمواكب التجارة نحو اليمن مبشًرا كما قال أوسابيوس

البيزنطية، ومصادر أخرى تقترح أن المسيحية دخلت إلى اليمن بفضل ثيوفيلوس الهندي في القرن الرابع، ووفقا ليوحنا النقيوسي  
لمسيحية حدث في القرن الرابع كذلك بعد وفاة اإلمبراطور قنسطنس  في كتابه تاريخ مصر والعالم القديم، فإن اعتناق اليمنيين ل

ويقول: وبعد وفاته عرف سكان اليمن هللا، واستناروا بنور وبهاء ربنا يسوع المسيح له المجد. وكان ذلك بتأثير حياة امرأة تدعى  
أراضي الروم، وأخذت أسيرة، حيث    ( كانت راهبة عذراء، واختطفوها من ديرها الواقع فيTheognostaثاؤغنسطا )التينية:  

الرابط:   انظر  اليمن.  لملك  قدمت 
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8
%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86&

action=edit&section=0 
 . 331رة العربية حتى نهاية دولة حمير، سابق، انظر: التشريعات في جنوب غرب الجزي - 2
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مر. وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران وهي أبوسط أرض  يقال له: عبدهللا بن الثا
العرب يف ذلك الزمان، وأهلها وسائر العرب كلها أهل أواثن يعبدوهنا، وذلك أن رجال  
فيميون وقع بني أظهرهم، فحملهم عليه، فدانوا  له:  يقال  الدين  بقااي أهل ذلك  من 

 1به". 
وكما "أتسطرت" املسألة اليهودية مع احلربين وداَخَلهما الكثري من خيال القصاص، 
املسيحية، ومع فيميون حتديدا الذي أضفى عليه القصاص والرواة   كذلك الشأن مع 
الكثري من احلكاايت واألساطري اليت مبعثها الوهم واخليال ليس إال، وال ميكن أن يسلم  

 ابن هشام يف سريته.  هبا عقل، وقد بسط القول فيها
املرتبطة  الساحلية  املناطق  تتعد جنران وما حوهلا، إضافة إىل  النصرانية مل  ويبدو أن 
ابلتجارة واليت بنيت فيها أيضا بعض الكنائس يف خموان "املخا" وشعران "األشاعر" وكذا  
يف مارب ابعتبارها على خط الطريق التجاري الذي يربط الساحل بنجران. وقد شكل 

جودهم هبذه الطريقة ويف هذه األماكن االسرتاتيجية هتديدا كبريا ملصاحل مملكة محري، و 
بعنف كما  عليهم  ينقض  نواس"  "ذو  إسار  يوسف  احلمريي  امللك  الذي جعل  األمر 
انقض الرشيد على الربامكة، كوهنم يهددون أمن البالد، وإن ذهب البعض إىل أن الصراع  

عقائدي ديين، واألرجح أنه صراع وطين قومي، ال عالقة  بينه وبني املسيحيني هو صراع  
وإذا كانت املصادر السراينية املسيحية تقرر أن غزو امللك يوسف اسار  له ابلعقائد.  

"ذو نواس" قد كان الضطهاد املسيحيني وتطهريهم فإن مصادر أخرى تقرر أن غزوته  
؛  دين الذي يدين به امللك رد فعل الضطهاد املسيحيني لألقليات اليهودية فيها، وهي ال

فأبوا  اليهودية،  ابن هشام فيذكر أن "ذو نواس" سار إىل أهل جنران ودعاهم إىل  أما 
عليه، ففرض عليهم ذلك كرها، وخريهم بني القتل أو اعتناق اليهودية، فاختاروا القتل، 

ى فخد هلم األخدود، فقتل منهم من قتل ابلنار، وقتل آخرين ابلسيف، وكان عدد القتل
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أصحاب  )قتل  األخدود:  سورة  تعاىل  هللا  أنزل  ذلك  ويف  الفا،  عشرين  من  قريبا 
 األخدود..( 

"وتؤكد النصوص اليت دونت تلك األحداث أن الصراع كان ضد األحباش؛ حيث 
اجته امللك إىل جيوب األحباش يف كل من األشاعر واملخا وفرسان ومشر وركبان ورمع،  

ثالثة عشر   املعارك  مدينة جنران واستمرت  إىل  قوات  احلمريي  امللك  شهرا، كما وجه 
جنران   حول  وضرب  نفسه،  هو  ابحلملة  حلق  أن  لبث  ما  مث  يكمل،  شرحبيل  بقيادة 
حصارا، ودارت بني زعمائها وامللك احلمريي مفاوضات انتهت بدخوله للمدينة، وتعرض 

اينية أن هدف السر   ردالقتل واحلرق، فبينما تؤكد املصاعدد من سكاهنا لالضطهاد و 
امللك هو حماربة النصرانية ورغبته يف هتويد سكاهنا، إال أن األسباب احلقيقية وراء هذه  
األحداث هو مترد هذه املدينة وخروجها عن نفوذ السلطة احلمريية، ألن تلك املدينة اليت 
السابقة  العهود  يف  اجلزيرة  جنوب  دول  نفوذ  ملناطق  الشمالية  األطراف  على  كانت 

 1حماوالهتا يف اخلروج عن سلطة تلك الدول واالستقالل عنها". تعددت
ويذكر ابن هشام أن "دوس ذا ثعلبان" قد أفلت من هذه احملرقة على فرس له، وسار  
إىل ملك الروم مستنجدا ومستنصرا به، فنصره ملك الروم، وكتب إىل النجاشي ملك 

بشة هبا، وكاان على دين احلبشة بذلك، لبعد ملك الروم عن جنران، ولقرب ملك احل 
واحد، فذهب دوس ذو ثعلبان إىل ملك احلبشة ومعه الكتاب، فجهز له امللك سبعني 
ألفا من اجلنود، وأمَّر عليهم رجال منهم يقال له: "أرايط" ومعه يف جنده أبرهة األشرم، 
فركب أرايط البحر حىت نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو ثعلبان، وتقابل اجليشان على 
ساحل البحر، ومل يستطع أبو نواس مواجهة جيش أرايط لعدم استجابة القبائل له، فهزم  

 2مث انتحر يف البحر...إخل. 

 
 . 335التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية، سابق،  - 1
 .50/1السيرة النبوية، ابن هشام، سابق،   - 2



244 
 

والواقع أن املسيحية دخلت اليمن من أكثر من طريق، سواء عن طريق البحر من 
 شرق أفريقيا، أو عن طريق مشال وشرق اجلزيرة العربية عن طريق القوافل التجارية، أو عن
طريق البعثات التبشريية بصورهتا البدائية آنذاك، فطرائق دخول املسيحية أكثر من طرائق 
دخول اليهودية، نظرا ملرونة تعاليمها ودعوهتا وأهدافها، قياسا إىل اليهودية الصارمة يف  

 تعاليمها وتقاليدها..
رايف، إذ  ويبدو أن املسيحية كاليهودية مل تكن إال يف املدن واحلواضر فقط دون األ

أو   اليهودية  فيما  متقادمة،  قرون  املتوارثة من  التوحيدية  األرايف على حنيفيتها  بقيت 
تذكر  اليت  االنعدام  إىل حد  النقوش  تقل  ولذا  فقط،  املدن  إال يف  تكوان  مل  املسيحية 
اليهودية أو املسيحية، كما يقل احلديث عن املؤثرات اليهودية أو املسيحية وتعاليمهما  

فقد كانت  ،  يف الثقافة اليمنية القدمية، عدا بنود القوانني احلمريية األربعة والستنيالدينية  
يف تعاليمها خليطا من اليهودية واملسيحية ونظم بيزنطة وعادات وتقاليد اليمنيني. وهبذا  
تكون قد اجتمعت اليهودية مع املسيحية خالل القرنني الرابع واخلامس امليالدي فما 

اليم لدى  الذبعدمها  ذلك  بعد  اإلسالم  إىل  إضافة  عن    ينيني،  بديلة  داينة  اختاروه 
سابقيه، وإن كانت قد بقيت بعض من اجلماعات الصغرية من يهودية ومسيحية على  

 دينها خالل القرون اإلسالمية األوىل فما بعدها؛ بل وإىل اليوم..  
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القرنني" نسبا، وشخصية، من زمن قدمي اثر   ـ حول "ذي  يزال  ـ وال  جدل طويل 
وزماان، ومكاان. وعلى الرغم من كثرة اآلراء حول هذه الشخصية، إىل احلد الذي أفرد  
اليوم. وقد متحور   يزال موضع جدل إىل  أنه ال  البعض مؤلفات خاصة بذلك إال  له 

العاملي "يف املشرق  حول ثالث شخصيات، كان هلا    -   يف غالبه  -  اجلدل حضورها 
والغرب" سابقا. ولكٍل منها ما يؤهل هذا الرأي أو ذاك أن يكون صحيحا، أو قريبا إىل 
الصحة، خاصة مع كثرة القياسات واالستدالالت اليت حيشدها البعض، على تفاوت 

 -   بال منهجية علمية أو سند اترخيي  -  بينها؛ علما أن أحد الباحثني قد ذهب بعيدا
القول أن ذا القرنني ليس الصعب ذو القرنني احلمريي، وال االسكندر املقدوين، وال إىل  

   1قورش الفارسي، وأن ذا القرنني "القرآين" غري ذي القرنني غري هؤالء مجيعا. 
على أية حال.. كما أسلفنا أغلب اآلراء متناقضة هنا، فثمة من ينسبه إىل االسكندر  

مللك الفارسي قورش االمخيين؛ بل إّن هناك من املصريني املقدوين، وآخرون يرون أنه ا
من قال إنه "مرزاين" من أهل مصر، واألغلب من املؤرخني، وخاصة الثقات منهم يرون 

 مينيته، وهو ما تؤكده األدلة والشواهد واالستنتاجات العلمية، كما سنرى.
ذو القرنني بن مشر   أقول: ذو القرنني ميين سبئي تـُبَّعي مِحْريي. وهو امللك الصعب

ذكرهم   الذين  السبعني  السبئيني،  التبابعة  اثلث  الرائش،  احلارث  بن  مراثد  ذي  الرائد 
املؤرخون، وأشار إليهم الشعراء، وكتب الرتاث زاخرة بتفاصيل حياهتم. عاش فيما بني 

امللك    1350ـ  1418 مث  الثالث،  امنحوتب  الفرعوين  امللك  وعاصر  امليالد.  قبل 
 ابع.امنحوتب الر 

 
سف، دار القلم، دمشق، الدار الشامية،  انظر في هذا: ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح، محمد خير رمضان يو   -  1
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وذكر ابن كثري يف البداية والنهاية أنه قد اختُلف يف امسه، فروى الزبري بن بكار عن  
ابن عباس: كان امسه عبدهللا بن الضحاك بن معد، وقيل مصعب بن عبدهللا بن قنان 
بن منصور بن عبدهللا بن األزد بن غوث، بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ 

 1بن قحطان.
ج يف تفاصيل احلديث عنه نورد اآلايت الكرمية اليت ذكرها القرآن الكرمي  وقبل الولو 

يف سورة الكهف، فهي املنطلق األساس فيما نذهب إليه، إضافة إىل أقوال اإلخباريني  
فاملؤرخني، وإن كان يف أقول اإلخباريني نظر يف التثبت العلمي الصارم؛ لكن ذلك ال  

يعضدها من شواهد أخرى، أو أن هذه الرواايت   مينع من االستشهاد هبا إذا وجدت ما
تعاىل:  قال  العلمية.  الربهانية واحلقائق  األدلة  يؤيدها من  ما  هلا  أو  املتواتر،  يف حكم 

ْنُه ِذْكرًا )) ( ِإانَّ َمكَّنَّا َلُه يف اأَلْرِض 83َوَيْسأَلُوَنَك َعن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكم مِّ
َناهُ  ( َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها 85( فَأَتْـَبَع َسبَـًبا )84 ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَـًبا )َوآتـَيـْ

َئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها قـَْوًما قـُْلَنا اَي َذا اْلَقْرَننْيِ ِإمَّا َأن تـَُعذَِّب َوِإمَّا َأن تـَتَّخِ  َذ تـَْغُرُب يف َعنْيٍ محَِ
َربِِّه فـَيـَُعذِّبُُه َعَذااًب نُّْكرًا ( قَ 86ِفيِهْم ُحْسًنا )  اَل أَمَّا َمن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذِّبُُه مُثَّ يـَُردُّ ِإىَل 

ْسىَن َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن أَْمراَِن ُيْسرًا )87) ( مُثَّ  88( َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فـََلُه َجزَاء احلُْ
ا بـََلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قـَْوٍم ملَّْ جَنَْعل هلَُّم مِّن ( َحىتَّ ِإذَ 89أَتْـَبَع َسبَـًبا )
( َحىتَّ ِإَذا  92( مُثَّ أَتْـَبَع َسبَـًبا )91( َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا مبَا َلَدْيِه ُخرْبًا ) 90ُدوهِنَا ِسرْتًا ) 

ْيِن َوَجَد ِمن ُدوهِنَِما قـَوْ  ( قَالُوا اَي َذا اْلَقْرَننْيِ  93ًما اّل َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن قـَْوال ) بـََلَغ َبنْيَ السَّدَّ
نَـَنا  بـَيـْ جَتَْعَل  َأن  َعَلى  َخْرًجا  َلَك  جَنَْعُل  فـََهْل  اأَلْرِض  ُمْفِسُدوَن يف  َوَمْأُجوَج  أَيُْجوَج  ِإنَّ 

نَـُهْم َسدًّا ) نَـُهْم َرْدًما  ( قَاَل َما َمكَّينِّ ِفيِه َريبِّ َخرْيٌ فََأِعي94َوبـَيـْ َنُكْم َوبـَيـْ ُنوين ِبُقوٍَّة َأْجَعْل بـَيـْ
( آتُوين زُبـََر احْلَِديِد َحىتَّ ِإَذا َساَوى َبنْيَ الصََّدَفنْيِ قَاَل انُفُخوا َحىتَّ ِإَذا َجَعَلُه اَنرًا  95)

(  97ا اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا )( َفَما اْسطَاُعوا َأن َيْظَهُروُه َومَ 96قَاَل آتُوين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطرًا )
 . (98قَاَل َهَذا َرمْحٌَة مِّن رَّيبِّ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَكَّاء وََكاَن َوْعُد َريبِّ َحقًّا )
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 ونستنتج من اآلايت السابقات ما يلي.  
اللغة  1 املشتهرة يف  اللغة،  املعروفة يف  ـ كلمة "ذي/ ذو" وهي من األمساء اخلمسة 

العربية مبعىن صاحب، ومستخدمة فصحًى وعامية يف هذا املعىن، كما ترد مبعىن الذي 
أحياان، فكيف لالسكندر األكرب أن ينتسب بلقب أو اسم إىل اللغة العربية وهي ليست 

 لغته؟! 
لوازم اإلضافات اللفظية لكثري من امللوك اليمنيني، سواء ذو  ـ كلمة "ذي/ذو" من  2

القرنني أو غريه، كما أشار إىل ذلك املؤرخ حممد حسني الفرح، كالتبع السبئي األول  
احلارث الرائش ابران ذو رايش، أو الثاين مشر ذو اجلناح، وكذا احلمرييون ذو املنار وذو 

. ومل نقرأ عن ملوك غربيني أو شرقيني آخرين  األذعار وذو رعني وذو نواس وذو يزن...إخل
يف ذلك الزمن كانت أمساؤهم أو ألقاهبم تبتدئ بلفظة "ذو" أو "ذي" أو "ذا". وهي من 

 القرائن القاطعة على مينّية ذي القرنني. 
ـ روت أوىل كتب اإلخباريني ذلك، كوهب بن منبه وعبيد بن شرية، وإن كان يف 3

ئل كعب  سُ كما أسلفنا. وأيضا قال ذلك املؤرخون الثقاة. فقد    أقوال اإلخباريني ما فيها
 هوري و األحبار عن ذي القرنني فقال: الصحيح عندان من أحباران وأسالفنا أنه من مِحْ 

مراثد. هو الذي مكن هللا له يف األرض وآاته من كل شيء    /الصعب بن ذي مرائد
ر الرومي رجال صاحلا حكيما، سببا، فقيل له: فاالسكندر الرومي؟ قال: كان االسكند

بىن على حبر أفريقيس منارتني، واحدة أبرض اببليون، وأخرى يف غروهبا أبرض أرمينية، 
وإمنا مسي حبر املغرب أبفريقيس، ألنه عظيم من عظماء التبابعة، أكثروا اآلاثر عليه يف 

الصحيح   املغرب من املصانع واملدن واآلابر. قال: وسئل كعب عن ذي القرنني، فقال:
عندان من علوم أحباران وأسالفنا أنه من مِحْري، وأنه الصعب بن ذي مراثد، واالسكندر  
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رجل من بين يوانن بن عيص بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل ورجاله أدركوا  
 1عيسى بن مرمي، صلوات هللا عليه، منهم جالينوس وأرسطوطاليس ودانيال..".

علم أن التحقيق عند علماء األخبار أن ذا القرنني الذي ا قال املقريزي يف اخلطط:  و 
و يسألونك عن ذي القرنني قل سأتلوا عليكم منه ذكرا  )ذكره هللا يف كتابه العزيز فقال:  

وأن امسه الصعب بن ذي   ..  عريب  (إان مكنا له يف األرض وآتيناه من كل شيء سببا
ذي منح بن عار امللطاط بن مرائد بن احلارث الرائش بن اهلمال ذي سدد بن عاد  

عليه  ـ    سكسك بن وائل بن محري بن سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود
وأنه ملك من    .عليه السالم،  بن عابر بن شاحل بن أرفخشد بن سام بن نوح  ـ  السالم

وكان ذو   .وهم العرب العاربة، ويقال هلم أيضا العرب العرابء  ،ملوك اليمن  ،ملوك محري
وملا ويل امللك جترب مث تواضع هلل، واجتمع ابخلضر، وقد غلط من    .اجً وّ ـتا مُ عً بـَّ القرنني تُـ 

فإن لفظة ذو عربية، وذو    ،ظن أن اإلسكندر بن فيلبس هو ذو القرنني الذي بىن السد
   2.القرنني من ألقاب العرب ملوك اليمن، وذاك رومي يوانين

ممن كان؟ فقال: من   :عن ذي القرنني  ،عباس رضي هللا عنهما  ئل ابنُ سُ مضيفا:  
وأاته من كل شيء    ،ري، وهو الصعب بن ذي مراثد الذي مكنه هللا تعاىل يف األرضمِحْ 

الشمس، ورأس   قرين  فبلغ  له:    ،األرضسببا،  قيل  السّد على أيجوج ومأجوج؛  وبىن 
بىن على البحر يف إفريقية منارا وأخذ    ،فاإلسكندر؟ قال: كان رجال صاحلا روميا حكيما

 3أرض رومة وأتى حبر الغرب، وأكثر عمل اآلاثر يف الغرب من املصانع واملدن. 
من األنبياء،    ـ امللك ذو القرنني مؤمن، موحد، بل لقد ذهب البعض إىل أنه نيب4

ومعلمه   إغريقي،  وثين  قياسي كبري  بزمن  تاله  الذي  املقدوين  االسكندر  بينما 
 

بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين، تحقيق: مركز  كتاب التيجان في ملوك ِحْمير، عبد الملك بن هشام   -   1
 .  120، 1الجمهورية العربية اليمنية، ط:  -الناشر: مركز الدراسات واألبحاث اليمنية، صنعاء ، الدراسات واألبحاث اليمنية

سيني العبيدي، تقي الدين المقريزي،  المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الح   -  2
 . 285/1، -ه 1418،، 1ط: دار الكتب العلمية، بيروت

الرياض األدبية في شرح الخمرطاشية، أبو الربيع سليمان بن موسى بن سليمان بن الجون    وانظر أيضا:  . 286/1نفسه،    -  3
م،  1999علي األكوع الحوالي، الهيئة العامة للكتاب،  األشعري، تحقيق: القاضي إسماعيل بن أحمد الجرافي، القاضي محمد بن  
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أرسطوطاليس، كما هو اثبت يف كل كتب التاريخ، وال عالقة له ابليهودية أو املسيحية، 
 1418وقد كان ذو القرنني قبل موسى عليه السالم مبئة وعشرين سنة، وقبل عيسى بـ  

عاما على وجه التقريب، مع أن هناك من املؤرخني من   1988حممد  عاما. وبينيه وبني  
ينسبه إىل زمن نيب هللا إبراهيم عليه السالم، وأنه أسلم على يده، وطاف معه ابلكعبة 
املكرمة هو وإمساعيل، حسبما ذكر ابن كثري يف اترخيه، وبعضهم إىل زمن موسى بعده، 

قرنني ورافقه يف رحلته. وأخرج  مستشهدا بشخص خضر موسى الذي تقابل مع ذي ال
ملك ابن اجلوزي يف اترخيه عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "

ومنرود،   خبتنصر  والكافران:  القرنني،  وذو  سليمان  فاملؤمنان:  وكافران،  مؤمنان  األرض 
 1وسيملكها خامس من هذه األمة. 

أن االسكندر املقدوين هو ذو القرنني: قال ابن تيمية يف سياق رده على من يعتقدون  
"وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنني املذكور يف القرآن، وهذا جهل. فإن هذا االسكندر  
بن فيلبس مل يصل إىل بالد الرتك، ومل ينب السد، وإمنا وصل إىل بالد الفرس، وذو القرنني 

 .2ى هذا..إخل" املذكور يف القرآن وصل إىل شرق األرض وغرهبا، وكان متقدما عل
وقال ابن القيم يف إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: "اإلسكندر املقدوين، وهو ابن 
فيلبُّس، وليس هو ابالسكندر ذي القرنني الذي قص هللا تعاىل نبأه يف القرآن؛ بل بينهما  
قرون كثرية، وبينهما يف الدين أعظم تباين. فذو القرنني كان رجال صاحلا، موحدا هلل 

عاىل، يؤمن ابهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وكان يغزو ُعبَّاد األصنام، ت
وبلغ مشارق األرض ومغارهبا، وبىن السدين بني الناس وبني أيجوج ومأجوج؛ وأما هذا  
املقدوين فكان مشركا يعبد األصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبني املسيح حنو ألف  

 3والنصارى تؤرخ له..".  سنة وستمئة سنة،
 

 . 536/2البداية والنهاية، ابن كثير، سابق،   - 1
مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    -  2

 . 161/4والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، 
إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، اإلمام أبي عبدهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عزيز    -  3

 . 1027شمس، دار عالم الفوائد، د.ت، 
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فهل يكون ذو القرنني هنا االسكندر الوثين أو قورش اجملوسي؟!! وبعلم اجلميع أن   
النبوة قبل حممد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كانت يف بين إسرائيل. وإىل إسالم الرجل أشار 

ن كثري:  القرآن الكرمي واألحاديث النبوية وكتب اإلخباريني واملؤرخني والشعراء. قال اب
"ذكر هللا ذا القرنني هذا، وأثىن عليه ابلعدل، وأنه بلغ املشارق واملغارب، وملك األقاليم  
وقهر أهلها، وسار فيهم ابملعدلة التامة والسلطان املؤيد املظفر املنصور القاهر املقسط، 

ب  والصحيح أنه كان ملكا من امللوك العادلني، وقيل: كان نبيا، وقيل: كان رسوال، وأغر 
من قال: كان مَلكا من املالئكة. وقد حكي هذا عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
فإنه مسع رجال يقول آلخر: اي ذا القرنني، فقال: مه؟ ما كفاكم أن تتسموا أبمساء األنبياء  

  1حىت تسميتم أبمساء املالئكة. ذكره السهيلي".
ية تقريبا يف رساالهتم السماوية؛ بل وبعلم اجلميع أن األنبياء مل جياوزوا املنطقة العرب

 اجلزيرة العربية وأطرافها كما يذهب البعض..! فكيف يكون نبيًّا من اليوانن؟!  
..( ومدلول اآلية يقتضي القول َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّْمسِ ـ القرآن الكرمي يقول: )5

نيته، ابعتبار اليمن شرقية، أن رحلته ابتدأت من الشرق حىت بلغ املغرب، وهذا ما يؤكد مي
وذو القرنني شرقي، بينما اليوانن غربية، واالسكندر املقدوين غريب، وإن كان لالسكندر  
املقدوين رحلة ما فستكون غربية شرقية، وابلتايل فسيقول القرآن الكرمي عكس ما قال  

يقول   متاما. مع مراعاة أن قورش أيضا شرقي؛ لكن ال عالقة له مبا ذكر، مرة أخرى. 
املؤرخ الفرح: "وقد بدأت رحلة الصعب ذي القرنني مبسريه من عاصمة سبأ يف اليمن  
مبوكب عظيم وجيش كثيف إىل الشام، فسلك الطريق الذي سلكه احلارث الرائش، وهو  
طريق جند وطريق طيء حىت خرج ما بني العراق واجلزيرة الفراتية، فنزل ابملوصل.. فأقام  

 2إىل سوراي ومناطق ساحل الشام، ومنها إىل سيناء، مث إىل مصر".  هبا فرتة، مث سار منها
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ويضيف: "وقد مت العثور يف موقع سرابيط اخلادم بسيناء على نقش مصري هريوغليفي  
الثالث، يذكر وصول واستقبال عظماء  امنحوتب  امللك  ـ وزير  ـ سويك حتب  للوزير 

ن حكم امنحوتب. ونرى أن م  36اليمن.. وصلوا ودخلوا بسالم إىل مصر يف السنة  
لذلك النقش عالقة بوصول امللك الصعب ذي القرنني وموكبه العظيم إىل مصر، وال بد 

 1أنه أقام فرتة يف مصر، وعاصمتها مدينة طيبة يف ضيافة امللك امنحوتب الثالث.
 ـ الشعر.  5

 ذكر الشعراء احلمرييون قبل اإلسالم ذا القرنني يف شعرهم، كقول أحدهم: 
 كان ذو القرنني جدي مسلما   ملكا تدين له امللوك وحتشدقد  

 بلغ املشارق واملغارب يبتغي   أسباب ملك من كرمي سيد 
 وقال امرؤ القيس:  

 ختور العهد يلتهم الرجاال    ول  ـــــــــــــ دهر غــــــــــأمل حيزنك أن ال
 وقد ملك السهولة واجلباال    اش ـــــــــــــصادر ذا ريـــــــــ أزال من امل

 وقاد إىل مشارقها الرعاال     ا  ــــــــــــــمهام طحطح اآلفاق وحي
 االــــــــليأجوج ومأجوج اجلب   وسد حبيث ترقى الشمس سدا 

 قال أسعد تبع احلمريي:   وقال اهلمداين:
 2جديت اخلري حني تذكر بلقيس    ومن انل مطلع الشمس جدي 

بعد ذلك من الشعراء اجلاهليني: قس بن ساعدة اإلايدي، وطرفة  كما ذكره أيضا  
بن عبد البكري. واألهم من هؤالء كلهم شاعر الرسول حسان بن اثبت الذي قال فيه 

 ضمن قصيدة له:  
 له منصب يف رافع السمك يشهر   لقد كان قحطان الندى القرم جدان

 
 . 172نفسه،  - 1
 .8/ 198. واإلكليل، الهمداني  103/2انظر البداية والنهاية، ابن كثير،  - 2



252 
 

 صرـــــــــــ تقل أكف عند ذلك وتق      هــــ ـــــــــفـــــــــــــــــينال جنوم السعد إن مد ك
 منيف الذرى سامي األرومة يذكر   لو ومتحداــــــــــــــعــــــــــــــــــــورثنا سناء منه ي
 كسرــــــــــــلنا الراية العليا اليت ليس ت    إمناــــــــــــــــــــــوس امللوك فإذا انتسبت شُ 
 ؟من البشر املخلوق خلق مصور    القرنني هل انل ملكهلنا ملك ذي  

 نظرها يف عينها حني يدخر ـــــيـــــل    اـــهـــــــــــــــــــــبواتر يتلو الشمس عند غروب
 فيلمحها يف برجها حني يظهر     ع غدوةـــــــــلــــــــــــــــــويسمو إليها حني تط

 مته احلمريية "النشوانية": وقال نشوان بن سعيد احلمريي يف ملح
 احـــــــــملك يرود األرض كاملس       عٌ ـــــــبـــــــــــــــــــــــــوالرائد امللك املتوج ت

 راح ــــــــــة وبــــــــريــــــــــــــــــللصني يف ب     ى ــــــفتح املدائن واملشارق وانتح
 ي ــــــــــــــــيف عقر حلد للمنية داح     ه  ـــــــــفأذاق بعرب حتفه فدحى ب
 زاح ــــــــــــــــــن املــــأضحوا هبا عنا م     راً  ـــــــــوأحل من مين بتبت معش

 الح ــــــــــــه واألكــــيوم شتيم الوج     والرتك قبل الصني كان هلم به 
اعر ميين من احلارثيني فاَخَر أقواما من  وأورد ابن حجر العسقالين يف "فتح الباري" لش 

 مصر هذين البيتني: 
 مال  تــــــــمسوا لنا واحدا منكم فنعرفه   يف اجلاهلية السم امللك حم

 1كالتبعني وذي القرنني يقبله   أهُل احلجا فأحقُّ القول ما قُبال 
الكليّب، عن وحشي بن حرب  ويف اإلصابة:   ابن  ابن شاهني، من طريق  بن روى 

وحشي بن حرب عن أبيه عن جّده، قال: قدم ذو منادح وذو دجن وذو مهدم على 
 النيّب صّلى اَّللَّ عليه وسّلم فقال هلم: انتسبوا. فقال ذو مهدم: 

 2صوارم يفلقن احلديد املذّكرا   على عهد ذي القرنني كانت سيوفنا 
 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، محمد فؤاد عبدالباقي، وتصحيح   -  1
 . 385/6،  -ه 1379وإشراف: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت،  

حقيق: عادل أحمد عبد اإلصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، ت  -  2
 .  344/2، -ه 1415، 1الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:
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"أغا6 عابدين، يف كتابه  اليسر  أبو  الفقيه حممد  العالمة  ذكر  عن  ـ  املؤرخني"  ليط 
هو  وهل  يوانين؟  أو  رومي؟  أو  فارسي؟  هو  هل  القرنني،  ذي  اآلراء حول  اختالف 

 1االسكندر أم ال؟ أن ذا القرنني عريٌب، مسلٌم، صاحلٌ، من أذواء اليمن.
ــ رجح املؤرخ أبو الرحيان البريوين يف كتابه "اآلاثر الباقية عن القرون اخلالية" بعد  7

املختلف بشأهنا حول شخصية ذي القرنني أن ذا القرنني هو أبو كرب  استعراض لألمساء  
مشر يرعش بن افريقيس احلمريي، مشريا إىل سبب التسمية ابلقول: "ومسي بذلك لذؤابتني  
كانتا تنوسان على عاتقيه، وأنه بلغ مشارق األرض ومغارهبا، وجاب مشاهلا وجنوهبا، 

 2ودوخ البالد وأذل العباد". 
األذواء كانوا ابليمن، دون غريه من البقاع، وهم الذين ال خيلو أساميهم  مضيفا: فإن 

من ذي املنار، وذي األذعار، وذي الشناتر، وذي نواس، وذي جدن، وذي يزن وغريهم، 
   3وأخباره مع هذا تشبه ما حكي عنه يف القرآن. 

 وذهب آخرون أنه مسي بذلك؛ ألنه بلغ قرن الشمس من مغرهبا، وقرن الشمس من
 4مطلعها.

ــ قال املؤرخ أبو الفداء امللك املؤيد يف اترخيه "املختصر يف أخبار البشر" يف إطار 8
  ، بل ذو القرنني الذي ذكره هللا يف القرآن، وهو ملك قدمي حديثه عن ذي القرنني: "..  

وقد غلط من    .أفريذون، وقيل غريه  : كان على زمن ِإبراهيم اخلليل عليه السالم. قيل ِإنه
لسنة الناس أن أوكذلك قد استفاض على    ،أن ابين السد هو اإلسكندر الرومي  ظن

وهو أيضاً غلط، فِإن لفظة ذو لفظة عربية حمض،    ،لقب اإلسكندر املذكور ذو القرنني
اليمن، وكان منهم ذو جدن، وذو كالع، وذو   العرب ملوك  ألقاب  القرنني من  وذو 

 
 ، فما بعدها.  287، -ه 1391انظر: أغاليط المؤرخين، محمد أبو اليسر عابدين، مكتبة الخانجي،  - 1
انظر: اآلثار الباقية من القرون الخالية، أبوي الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،   -  2

 . 47م، 2008، 1ط:
 .  48نفسه،  - 3
  انظر: ذو القرنين وسد الصين، محمد راغب الطباخ، عناية وتقديم: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار غراس   -  4

 . 136م، 2003، 1للنشر والتوزيع، ط:
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الرايش، واسم الرايش احلارث بن ذي سدد نواس، وذو شناتر، وذو القرنني، الصعب بن  
 1. "طاط بن سبأ لبن عاد بن امل 

وقد قيل ِإن ذا القرنني الصعب املذكور هو الذي مّكن هللا له يف األرض وعظم ملكه،  
 وبىن السّد على أيجوج ومأجوج. 

ــ أفرد املؤرخ املعاصر حممد راغب الطباخ كتااب خاصا عن ذي القرنني استقصى فيه 9
ما يتعلق بذي القرنني، مستعرضا مجيع اآلراء السابقة والالحقة، ورجح أن ذا القرنني كل  

   2عريب، ميين، صاحل، هتيأت له كل أسباب النجاح، فملك الدنيا شرقها وغرهبا.
ــ اخلوذة ذات "القرنني" اليت لبسها على رأسه سالٌح مييٌن قدمٌي على الرأس، ذكرته 10

النقوش والصور اليمنية القدمية بصور حماربني وملوك على رأسهم النقوش اليمنية. وتكتنز  
 اخلوذة العسكرية. وهي اخلوذة اليت اشتهر هبا يف كتب اإلخبارايت وكتب التاريخ.  

ــ استخدم ذو القرنني لفظة "زُبَر" مجع "زُْبرة" يف قوله تعاىل على لسانه: )آتوين  11
يف خمتلف أصقاع  إىل اليوم،  ال تزال موجودة  زبر احلديد( وهي من األلفاظ اليمنية اليت  

الوقَّاصون  ويستخدمها  األحجار،  تقطع  اليت  الثقيلة  احلديدية  الكتلة  وهي  اليمن؛ 
 والبناؤون يف تكسري األحجار وتشذيبها إىل اليوم.  

أخريًا ال ننسى أن نشري هنا إىل أن كثريا من املفسرين، وخاصة ذوي األصول الفارسية 
حقائق التاريخ عن مسارها، ونسبوه إىل االسكندر حني عجزوا عن    قد تعمدوا حرف

نسبته إىل ملكهم "قورش" غرية من أن يكون للعرب زعيم اترخيي قبل اإلسالم، أشاد به 
القرآن الكرمي، وحكم مشارق األرض ومغارهبا، ومنهم: النيسابوري والسمرقندي والطربي 

َخلَ  فاضْت والرازي، والبغوي، وغريهم، وكان كلُّ  إليه سلُفه حىت  يعتمد ما ذهب  ٍف 
 كتب التفاسري هبذا الفكر املغلوط لدى الكثري. 

 
المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب،    -  1

 . 1/ 45الملك المؤيد، المطبعة الحسينية المصرية، د. ت، 
 ، فما بعدها. 8/ 187كليل للهمداني، فما بعدها. وانظر أيضا اإل  28ذو القرنين وسد الصين، سابق،   - 2
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أشران سابًقا إىل مدنيَّة وحضارة الشعب اليمين العظيم يف اترخيه القدمي، وتناولنا بعضا  
من اجملاالت اليت برزت فيها معامل هذه املدنية وذلك التحضر الذي طاملا افتقدته الكثري 

 من األمم يف تلك احلقب الزمنية الغابرة. 
ذه احلقيقة، هي مالمح حضارية  ونتناول هنا ما تبقى من املالمح العامة اليت جتسد ه

ومدنية على قدر من الرقي والتقدم الذي افتقده الشعب الحقا، وبدأ يرتنح بعد طول  
 عز ومشوخ.. 

 يقول جورجي زيدان، واصفا حضارة اليمن: 
"أّما عرُب اليمن القحطانّية فقد متدنوا متدان ال تزال آاثره مطمورة حتت الرمال يف 

العرب محري وسبأ وكهالن، واتريخ هذه  حضرموت ومهرة واليمن، و  أشهر دوهلم عند 
ما  وأكثر  آاثرهم،  بعض  الباحثون  اكتشف  وقد  ومثود.  عاد  من  عهدا  أقرب  الدول 
اكتشفوه أنقاض بعض األبنية يف صنعاء وعدن وحضرموت، فاستخرجوا منها ألواحا  

مكنوا من التنقيب عن  مكتوبة ابلقلم احلمريي ـ املسند ـ أكثرها دعاء ديين أو حنوه، ومل يت
الدفائن املهمة يف داخلية البالد ملشقة الوصول إليها، انهيك مبا ذكره مؤرخو العرب عن 
أهبة تلك الدول، وكانت قد احنلت قبل اإلسالم؛ لكن أخبارها كانت إىل ذلك العهد  
ال تزال مألوفة، وفيها ما يدل على متدن قدمي، ال يقل عن متدن اآلشوريني واملصريني 



256 
 

التماثيل وحفروا   القصور وغرسوا احلدائق وحنتوا  أنشأوا املدن وعمروا  والفينيقيني؛ فقد 
 1". .. املناجم ونظموا اجلند وفتحوا البالد ووسعوا التجارة وأتقنوا الزراعة 

ويقول املؤرخ الفرح: "إن حضارة اليمن مل تبدأ يف القرن اخلامس قبل امليالد كما توهم 
واألكادمييني، وإمنا بدأت عصور احلضارة يف اليمن منذ األلف وأشاع بعض املستشرقني  

العاشر قبل امليالد، ويف األلف التاسع قبل امليالد. وقد دلت نتائح التنقيبات األثرية على 
حقيقة هامة أشار إليها الربوفيسور أدموند بوخنر، رئيس معهد اآلاثر األملاين يف برلني؛  

م بتصريح هام قال فيه: إن اليمن من 1986نر سنة حيث أدىل الربوفيسور أدموند بوخ
اعتقادان يف  فيها، وكان  احلضارات  أقدم  لوجود  نظرا  األثرية،  لألحباث  اهلامة  األقطار 
املاضي أن أقدم املراكز احلضارية يف العامل هي مصر وبالد الرافدين، أما اآلن فقد اتضح  

 2أن اليمن من أقدم املراكز احلضارية يف العامل".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 19/1تاريخ التمدن اإلسالمي، جرجي زيدان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، د.ط.  - 1
 . 27الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، الفرح، سابق،  - 2
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 القلم والكتابة

احلضارات   لدى كل  وللقلم  للكتابة  األوىل  البداايت  حتديد  يصعب  حد كبري  إىل 
والتصوير   النحت  بعد  الحقا  إال  ابلكتابة  يرتبط  مل  القلم  وإن كان  قاطبة،  اإلنسانية 
والنقش، ويبقى احلديث حول موضوع نشأة الكتابة والقلم من ابب املقاربة والتقدير 

 ليس أكثر. 
وائل الكتابة إىل آدم أيب اإلنسانية كلها، فهو أول من وضع  ويرجع بعض املؤرخني األ

اخلطوط عندهم، وآخرون ينسبون القلم والكتابة إىل نيب هللا إدريس عليه السالم. كما 
يرى آخرون أن أول من اخرتع اخلط وألف حروفه ستة أشخاص من "طسم" كانوا نزوال  

أُدد، وكانت أمساؤهم: أجبد، هوز، حط بن  ي، كلمن، سعفص، قرشت. عند عدانن 
فوضعوا الكتابة واخلط على أمسائهم، فلما وجدوا يف األلفاظ حروفا ليست يف أمسائهم  
أحلقوها هبا، ومسوها الروادف، وهي: الثاء املثلثة واخلاء والذال والظاء والغني والضاد، 

 1املعجمات على حسب ما يلحق من حروف اجلُمَّل. 
نت املخربشات فالنحت والتصوير على اخلزف والطني، ولدى كل األمم ـ تقريبا ـ كا 

مدلوالهتا  هلا  منتظمة  رموز  إىل  الحقة  تطورت  مث  البدائية،  بصورهتا  األحجار  وعلى 
ورمزيتها اخلاصة، إال أن ما نستطع استخالصه يف هذا الشأن هو القول أنه ملا كانت  

فإن قاطبة،  اإلنسانية  أوىل حضارات  القدمية  اليمنية  تكون    احلضارة  أن  الطبيعي  من 
الكتابة، ويكون القلم اليمين أول ما رقم وكتب على هذه األرض. وحبسب اجلاحظ وهو  

. وليس علية الناس يف  علت يف علية الناسمن أبني فضلها أن جُ   يتحدث عن الكتابة:
الزمن الغابر غري اليمنيني، مع اإلشارة إىل أن العلية املقصودة هنا العلية احلضارية املتعينة  
ابلكسب املادي على أرض الواقع، ال جمرد الوهم الذي يتشدق به البعض من منطلق  

   الساللة أو العرق لذاته. 
 

ثخذ. وهذه الحروف في الالتينية   -  . ومجموع هذه الروادف هي قرشت13/3انظر: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء،   - 1
ال يعطي كل منها مدلوال إال إذا أضيف إلى حرف آخر ليقابل نفس الصوت في الخط العربي، كحرف الثاء مثال يتكون من:  

th ..ومثله الذال والخاء والضاد والظاء والغين ، 
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 الكتابة في اليمن  

ب شبه اجلزيرة العربية يف زمن ما يرتاوح بني القرن  ظهرت الكتابة األجبدية يف جنو 
الثاين عشر والعاشر قبل امليالد. وظهورها يف هذا الوقت يوحي بوجود استقرار سياسي، 
وسلطة ال تقل عن سلطة مملكة أو ممالك، أو على األقل ممالك مدن، لكي تتهيأ كل 

 1عصرا جديدا.  الظروف لظهور هذا االبتكار غري العادي الذي أدخل املنطقة 
ووردت كلمة "كتب" يف التاريخ اليمين، يف الشعر املنسوب إىل امللك أسعد تبع بن 

 ملكي كرب "التبع األول" كما ذكر نشوان بن سعيد احلمريي؛ حيث يقول: 
 قد كتبنا مساندا يف ظفار    وكتبنا أايمنا يف الزبور

 كما يقول أحد أبنائه من بعده:  
 د     سيقرؤه قروم القريتني كتبنا يف ظفار زبور جم

ويذكر املؤرخ الفرح أن مثة نوعني من الكتابة خالل تلك املرحلة، الكتابة املسندية،  
والكتابة الزبرية. فكانت املسندية نقشية، وكانت الزبرية مسمارية، وهي ألواح طينية من 

املسامري. وقد    اللنب يتم وضعها على النار، مث تزبر الكتابة عليها بعالمات وحروف تشبه
وجدت هذه األلواح الزبرية املسمارية بعد اإلسالم. وذكر اهلمداين أن شيخه أاب نصر 
اليهري كان يقرأ زبر محري ومساندها الدهرية. ويف الشعر اجلاهلي إشارة إىل هذه الزبر،  

 يف قول ابن دريد األزدي:  
 وزبر محري أخبارها يف عبب ذابل

 أي أهنا مطمورة مندرسة.. 
مما يؤيد هذا القول من أن اخلط املسند أو احلروف احلمريية أول حروف هجائية "و 

عرفت هو ما ذهب إليه األستاذ رزوق عيسى؛ حيث قال: لنرجع إىل تلك احلضارة  

 
 . 66م، 2009طروحة دكتوراه، جامعة عدن، التجارة وأثرها في تطور ممالك اليمن القديمة، هشام عبدالعزيز ناشر، أ - 1



259 
 

القدمية، ولنعد النظر يف اكتشاف الكتابة املعينية اليت تدل على وجود حروف هجائية 
شتهرت يف العامل القدمي أبهنا احلروف األوىل اليت أقدم عهدا من احلروف الفينيقية اليت ا

استنبطت لغاية تدوين األفكار وصيانتها من االنداثر والطموس.. وال شك يف أن اللغة  
 1املعينية وحروفها أقدم عهدا بكثري من سائر لغات الساميني وكتاابهتم..". 

ويذكر املستشرق جالزر أن الكتابة املعينية ترجع إىل ما قبل اتريخ املسيح أبلف سنة،  
 فيما يذهب آخرون إىل أهنا أقدم من ذلك.  

الكتابة  بعد  ابحلروف  الكتابة  إجياد  أن  موريتيز  واملستشرق  هومل  املستشرق  ويرى 
وأن اليمنيني    2السبئي. اهلريوغليفية كان يف اليمن، وأن الفينيقيني أخذوا أحرفهم من اخلط  

هم الذين اخرتعوا الكتابة، وليس الكنعانيني أو الفينيقيني، وأن اليمانيني أهدوا الكتابة 
 إىل احلرية، ومن احلرية عرفها الفينيقيون، وعنهم أخذ الرومانيون وعرب الشمال.
الرائعة  املسندية  اجلنوبية، ذات األجبدية  فالعربية  الدكتور فضل اجلثام:  كانت    يقول 

املعني الثر الذي استقت منه ال اللغات السامية نظام أجبدايهتا فحسب؛ بل ألن معظم 
املنتسبة  اليوم،  األوروبية  اللغات  األلسنيات   أجبدايت  علماء  عند  اجملموعة  إىل 

املاهلندوأوروبية  فقد صرح  اجلمعية  س،  أمام  له  فيليب يف حماضرة  الربيطاين عبدهللا  تشرق 
نتائجامللكية   لعرض  بلندن، كرسها  العقد   اجلغرافية  منتصف  عند  األثرية  اكتشافاته 

يف إشار    -  اخلامس من القرن احلايل لبعض املناطق األثرية من حضرموت القدمية. قال
  عندما أذكر أبن هؤالء الناسمنه لليمنيني أصحاب اخلط املسند ــ: ال أعتقد أبنين أابلغ  

الذين شاهدمت صورهم هذه الليلة    -  الشرقية من اليمن  بعض قبائل املناطق اجلنوبية   -
ينتسبون إىل ذلك الشعب الذي اخرتع األحرف اليت تستخدموهنا اليوم، واليت ترتكز 

 3عليها حضارتكم.
 

 . 74.  -ه 1396، 1تاريخ حضارة اليمن القديم، زيد بن علي عنان، دار المطبعة السلفية، ط: - 1
. "إن حروف المسند هي أبجدية أم، وليست فرعا، ولئن تأثرت مع الزمن بحروف أبجدية أخرى من  22انظر: خط الجزم،    -  2

 .44ا تفاعلت ولم تبق جامدة.." خط الجزمحيث الشكل فإن ذلك يعني أنه
الحضور اليماني في تاريخ الشرق األدنى سبر في التاريخ القديم، فضل عبدهللا الجثام اليافعي، منشرات دار عالء الدين،   - 3

 . 23م، 1999، 1دمشق، ط:
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يقول ابن خلدون يف املقدمة: "وقد كان العريب ابلغا مبالغه من اإلحكام واإلتقان  
احلضارة والرتف، وهو املسمى ابخلط احلمريي،    واجلودة يف دولة التبابعة، ِلما بلغت من 

وانتقل منها إىل احلرية ملا كان هبا من دولة آل املنذر، نسباء التبابعة يف العصبية، واجملددين 
مللك العرب أبرض العراق، ومل يكن اخلط عندهم من اإلجادة كما كان عند التبابعة، 

لُقنه أهل ا لطائف وقريش فيما ذكر. ويقال إن لقصور ما بني الدولتني.. ومن احلرية 
الذي تعلم الكتابة من احلرية هو سفيان بن أمية، ويقال حرب بن أمية، وأخذها من 
أسلم بن سدرة، وهو قول ممكن وأقرب ممن ذهب إىل أهنم تعلموها من إايد أهل العراق،  

 لقول شاعرهم:  
 قوم هلم ساحة العراق إذا    ساروا مجيعا واخلط والقلم

ل بعيد؛ ألن إايدا وإن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأهنم من البداوة،  وهو قو 
واخلط من الصنائع احلضرية، وإمنا معىن قوم الشاعر أهنم أقرب إىل اخلط والقلم من غريهم  
من العرب، لقرهبم من ساحة األمصار وضواحيها، فالقول أبن أهل احلجاز إمنا لقنوها  

رية من التبابعة ومحري هو األليق من األقوال، ورأيت يف كتاب  من احلرية ولقنها أهل احل 
التكملة البن األابر عند التعريف اببن فروخ القريواين الفاسي األندلسي من أصحاب 
مالك رضي هللا عنه، وامسه عبدهللا بن فروخ بن عبدالرمحن بن زايد بن أنعم، عن أبيه 

ربوين عن هذا الكتاب العريب، هل كنتم  قال: قلت لعبدهللا بن عباس: اي معشر قريش خ
تكتبونه قبل أن يبعث هللا حممدا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ جتمعون منه ما اجتمع، وتفرقون 
منه ما افرتق، مثل األلف والالم وامليم والنون؟ قال: نعم. قلت: وممن أخذمتوه؟ قال: 

عان. قلت: وممن  من حرب بن أمية. قلت: وممن أخذه حرب؟ قال: من عبدهللا بن جد
أخذه عبدهللا بن جدعان؟ قالك من أهل األنبار. قلت: وممن أخذه أهل األنبار؟ قال: 
من طارئ طرأ عليه من أهل اليمن. قلت: وممن أخذه ذلك الطارئ؟ قال: من اخللجان  

 1بن القسم، كاتب الوحي ليهود النيب عليه السالم..". 

 
 .14/3. وانظر أيضا: صبح األعشى،  524مقدمة ابن خلدون، ضبط وتصحيح ومراجعة: سابق،   - 1
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الباحث يف شؤون اخلط ونشأته حممد طا املكي:  يقول  الكردي  بن عبدالقادر  هر 
"فيدل هذا على أن اخلط املسند هو أصل اخلط العريب؛ ألن نيب هللا إدريس عليه السالم  

 1أرسل إىل قومه عاد، وكان مسكنهم األحقاف ابليمن، وهم من العرب البائدة".
مضيفا: ".. أن بعض علماء األفرنج يذهبون إىل ما ذهب إليه مؤرخو العرب، منهم 

الكتابة، وليس  ا اخرتعوا  الذين  اليمانيني هم  إن  يقول:  فإنه  األملاين،  ملستشرق مورينز 
رتعوها، كما هو الرأي املشهور، ويستدل على هذا بقوله: إن  خالفينيقيني هم الذين ا

الفينيقيني إمنا بنوا كتابتهم على الكتابة العربية اليمانية، مث إن اليواننيني أخذوا الكتابة  
 2قيني، وعنهم أخذ الرومانيون، فالعرب هم الذين أوجدوا الكتابة يف العامل..".عن الفيني 

منفصلة، وكانوا   املسند، حروفها  تسمى  "وكان حلمري كتابة  ابن خلدون:  ويضيف 
مينعون من تعلمها إال إبذهنم، ومن محري تعلمت مضر الكتابة العربية إال أهنم مل يكونوا 

وقعت ابلبدو.. وكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم أو جميدين هلا، شأن الصنائع إذا  
قريبا من كتابتهم هلذا العهد، أو نقول إن كتابتهم هلذا العهد أحسن صناعة، ألن هؤالء  

 3أقرب إىل احلضارة وخمالطة األمصار والدول..". 
ويقول القلقشندي: يف السرية البن هشام إن أول من كتب اخلط العريب محري بن  

ُعلمه يف املنام. قال: وكانوا قبل ذلك يكتبون ابملسند، مسي بذلك؛ ألهنم كانوا سبأ،  
 4يسندونه إىل هود عليه السالم.." 

 ويف هذا قال أحد شعراء كندة شعرا مين على قريش:
 را ــــــــــــــــــفال جتحدوا نعماء بشر عليكمو   فقد كان ميمون النقية أزه

 حىت حفظتمو   من املال ما قد كان شىت مبعثرا  5أاتكم خبط اجلزم 
 ان منه منفراـــــــــــــــــ وطامنتموا ما ك ال   ــــمـــــ وأتقنتموا ما كان ابملال مه

 
 .41م، 1939، 1تاريخ الخط العربي وآدابه، محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي، مكتبة الهالل، القاهرة، ط: - 1
 . 41نفسه،  - 2
 . 526نفسه،  - 3
 . 3/ 13صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، سابق،  - 4
 يطلق على قلم حمير خط الجزم. - 5
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 دأة   وضاهيتمو كتاب كسرى وقيصراــــــــــــــــــفأجريتم األقالم عودا وب
 الكتب أقالم محرياري   وما زبرت يف ــــــــمــــوراعيتم من مسند القوم ح
 ويقول الشاعر أبو ذؤيب اهلذيل:  

 يزبرها الكاتب احلمريي         عرفت الداير كرقم الدواة   
 كما يقول امرؤ القيس:  

 ملن طلٌل أبصرته فشجاين     كخط الزبور يف العسيب اليماين
 ومن املعلوم أن الكتابة كانت يف عرب الشمال قليلة واندرة، بل يف عرب احلجاز،

وحني أتى حممد ابلرسالة كان عدد من جييدون الكتابة يف مكة واملدينة قليال، اختلف  
الرواة واملؤرخون يف عددهم؛ لكنهم قليل على أية حال، ألن الكتابة والقراءة والتعلم مل 

 تكن من مهمهم.
 وما   األنَساب،  أو  األْخَبار  بعلم  إال  ونيتواص  يكونوا  مل  القرشيني  أن  اجلاحظُ   ذكر  وقد

: بقوله  لديهم  احلالة َهِذه    تعكس  َطريفة   َحادثة   إىل  مشريًا  الضرورية،  غري  الزايدة  من  عداه
 ومِهَّة   املؤدبني  علم!  لكم  أفٍ :  فقال  ِسيبويه،  كتاب   يف  يقرأ  قرشي  بفىتً   أحُدهم  َمرَّ "

  1"احملتاجني
أكثر من سبعني مشركا ولذا فحني سىب الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يف غزوة بدر  

القراءة والكتابة منهم تعليم عشرة من صبيان  من مشركي مكة، جعل فدية من جييد 
املدينة، ملا للكتابة من أمهية اسرتاتيجية يف املشروع القادم له. ومن هناك صارت القراءة  

ها  من تفاصيل حياهتم العامة، وهلا أمهيت  اً والكتابة لدى عرب الشمال حالة طبيعية، جزء
على خمتلف األصعدة، بعد أن كانت القراءة والكتابة سابقا حالة استثنائية لدى بعض 
البيواتت فقط. وكانت لفظة "اقرأ" اليت نزلت يف مكة فاحتة الفواتح بفن القراءة والكتابة  

 
م،  1960لجاحظ، تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، بغداد،  البيان والتبيين، أبو عثمان عمر بن بحر ا   -  1

42/1  . 
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لديهم، على العكس من عرب اجلنوب املتحضرين الذين كانوا ميارسوهنا بصورة طبيعية، 
  حمرراهتم وواثئقهم. ويتعاملون هبا يف

وما يشجعنا على أن أصل اخلط العريب على األقل ميين محريي املنشأ هو ما تبقى من 
ر إىل اليوم يف الكتابة العربية رغم اخلطأ يف القياس اللغوي، فمثال كلمة "الرمحان"  اثهذه اآل

: "الرمحن" و  وكلمة "السماوات" السائدتني قدميا يف الداينة اليمنية كانتا تكتبان هكذا
"السموات" ومثلهما يف النقوش اليمنية "مهدن" بدال من مهدان، و "رمي" بدال من رايم، 
رغم  الكلمة،  األلف يف وسط  احلمريي كانت هتمل كتابة  اخلط  قاعدة  وغريمها؛ ألن 
نطقها وذلك اختصار إذا أُمن اللبس، ألن اللغة يف أساسها قائمة على اخلفة يف احلركة  

النطق، وحني انتقل اخلط إىل مشال اجلزيرة العربية وبدأ العرب ميارسونه ظلت والكتابة و 
القاعدة سارية على ما هي عليه حىت يف الرسم القرآين الذي مل يتجاوزه الصحابة كتاب  

األجبدية الفينيقية هي أقدم األجبدايت أن  املصحف الشريف؛ علما أن مثة من يذهب إىل  
   1مجيعا. 

ومل يكن اليمنيون    ،آخر من الكتابة موجود يف اليمن يسمى الزبوركان هناك نوع  و 
ظهر اآلاثر قدرة أهل اليمن على القراءة والكتابة. قال املؤرخون أن املقصود بل تُ   ؛أميني

املزامري سفر  هو  زبورا  ، ابلزبور  يسمونه  اليمنيني كانوا  هذه    ،وأن  السفر  على  فغلب 
بر عن املساند يف أهنا ال تكتب على ألواح أو صخور كبرية أي أهنا  التسمية. وختتلف الزُّ 

وبعضها    ،فقد يكون بعضها حيتوي على أدعية   ،وليست دينية ابلضرورة  ،ليست شواهد
ولطاملا ذكر املؤرخون زبر محري؛ بل زبر مهدان،    من صكوك التعامالت اليومية.  إيصاال

   زبر خوالن، وغريها.و 
 
 

 
انظر: العرب في سوريا قبل اإلسالم، رنيه دسو، ترجمة: عبدالحميد الدواخلي، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،    -  1

 .  80م، 1959
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مما ال شك فيه أن اليمنيني القدامى هم أول من استخدموا أنظمة الري يف الزراعة؛  
ألن حضارة اليمن ارتبطت أصال ابلزراعة، كما أشار القرآن الكرمي إىل ذلك، وكما دلت 

  تزال ماثلة إىل اليوم، سد مارب أمنوذجا.. أيضا التنقيبات األثرية، والشواهد اليت ال
وسد مارب العظيم حاجة طبيعية فرضتها الظروف والعوامل املوضوعية يف املنطقة؛  

أما   ؛ألن احلضارات يف الغالب تنشأ على شطوط األودية الفسيحة أو البحار أو األهنار
حلاجياهتا طوال فقد صنعت هي األودية وحجزت املياه تلبية    يمنيني القدمية حضارة ال

 ، كأضخم حتٍد إنساين للطبيعة وللظروف القاهرة. العام
 

 أول سد في التاريخ 

أن مثة سدودا استخدمها  - وكما أثبتت التنقيبات والدراسات العلمية  -  يف احلقيقة 
اليمنيون يف األلف اخلامس قبل امليالد، وهي دون سد مارب؛ "حيث كشفت البعثة  

موقع النجاد، يعود إىل ذلك الزمن، وجاء يف تقرير البعثة: أن سد  اإليطالية بقااي سد يف  
الرسوبيات   وملنع  للفيضاانت،  السلبية  اآلاثر  ملنع  واستعماله  تشييده  مت  النجاد  موقع 
اخلصبة من أن جترف عرب الوادي. ويدل على ذلك بناء السدود منذ األلف اخلامس 

قامت به البعثة األثرية األملانية يف وادي قبل امليالد، كما أن نتائج املسح األثري الذي  
ذنة؛ حيث يقع سد مارب قد دلت على وجود حضارة وتقنية الري يف األلف الثالث 
تنقيبات  أثبتت  الذي  العظيم  مارب  سد  لتشييد  مقدمة  ذلك  وكان  امليالد.  قبل 

ث  ومكتشفات البعثة األثرية األملانية عودة زمن بعض منشآته إىل منتصف األلف الثال
 1قبل امليالد..".

 
 .39الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، سابق،  - 1
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 سد مارب "العرم"
أما عن سد مارب العظيم املعروف مبكانته وجغرافيته احلالية، فقد اختلف املؤرخون  
يف اتريخ أتسيسه وإنشائه، وكذا أمساء مؤسسيه من امللوك على أكثر من قول، فقال 

  1ني ثقبا.املسعودي: بناه لقمان األكرب بن عاد، وجعله فرسخا يف فرسخ، وجعل له ثالث
أي يف القرن الثالث قبل امليالد؛ ألن لقمان األكرب هو لقمان بن عاد بن املبالط بن 

 السكسك بن وائل بن محري بن سبأ عبدمشس.  
التاريخ   بنائه: ".. وذكر أصحاب  املؤرخني عن سبب  ملا عند  تعليال آخر  مضيفا 

لك القوم يف ذلك الزمان  القدمي أن أرض سبأ كان يركبها السيل من تلك املياه. وكان م
يقرب احلكماء ويدنيهم، ويؤثرهم وحيسن إليهم، فجمعهم لاللتجاء إىل رأيهم واألخذ 
من حمض عقوهلم، فشاورهم يف دفع ذلك السيل وحصره، وذلك أنه كان ينحدر من 
أعايل اجلبل، هابطا على رأسه حىت يُهلك الزرع ويسوق يف محلته البناء، فأمجع القوم 

عمل مصارف له إىل براري تقذف به إىل البحر، وأخربوا امللك أن املاء إذا    رأيهم على
حفروا املصارف اهلابطة طلبها واحندر فيها ومل يرتاكم حىت يعلو اجلبال، ألن يف طباع  
املاء طلب اخلفض، فحفر امللك املصارف حىت احندر املاء وانصرف إىل تلك اجلهة،  

امل السد يف  الرباري، واختذوا  املاء من اجلبل إىل جهة  بدء جراين  فيه  الذي كان  وضع 
اجلبل، وجعلوا فيه املخراق، وهو خمراق من احلجر الصلد واحلديد، طول املخراق فرسح،  
وكان وراء السد واجلبال هنر عظيم، مث اجتذبوا من تلك املياه هنرا مرسال، مقدارا معلوما،  

األنقاب، وهي ثالثون خمراقا صغريا، ينتهي يف جراينه إىل املخراق، مث ينبعث منه إىل  
الذراع طوال وعرضا، مدورة على أحسن هندسة وأكمل تقدير،  مستديرة يف استدارة 
املياه خترج من تلك املخاريق يف جماريها حىت أتيت اجلناَن فرتويها سقيا، وتعم   وكانت 

 2شرب القوم". 
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تخلف ابنه اببليون ويرى نشوان احلمريي أن من بىن السد سبأ بن يشجب بعد أن اس
إليه سبعون واداي ابلسيول، وهو ما يرجحه املؤرخ   يقبل  أنه سد  على مصر، مضيفا: 

 1الفرح، الذي يرى أنه مل يكمل بناء السد، وإمنا أكمله ملوك محري من بعده.
وذكرت النقوش أن املصارف والقنوات اليت كانت املياه تسري فيها "من قرب رحبم 

العرب" وحبسب الفرح فإن "رحبم" اسم الواحة اجلنوبية يف وادي إىل وادي وصحو قدام  
سد مارب، وأن املصارف متتد إىل العرب يف أعايل حضرموت، يف قلب براري الربع اخلايل 

 2حاليا الذي كان جزءا من أرض سبأ. 
وكان املستشرق اآلاثري "برونز" قد حدد اترخيا لنظام الري والزراعة يف حوض مارب،  

حوايل بداية األلف الثاين قبل امليالد، أو بنهاية األلف الثالث قبل امليالد، وهو    يعود إىل
اتريخ أقدم بكثري من التاريخ الذي يعطيه "فان بيك" و "بريين"، وقد تعطل العمل هبذا  
األثرية  دراسته  نتائج  احتوت  وقد  امليالدي..  السابع  القرن  بداية  حوايل  يف  النظام 

لربون تكنيكيا اجليمورفولوجية  شرحا  مارب  حوض  يف  الري  ونظام  الرتبة  إلرساابت  ز 
ملنظومة الري البسيطة واملعقدة، وحتليال وتوضيحا لوظائفها، كما تضمنت هذه الدراسة  
ملستوايهتا  تفصيليا  شرحا  وكذلك  الرتبة،  لشرائح  الطبيعية  الكيميائية  للعناصر  حتليال 

ن منو  مراحل  حتديد  إىل  ابإلضافة  بنيتها،  أقنيتها  وشكل  ووصف  والري،  الزراعة  ظم 
 3املتنوعة.

 وبشكل عام، ومن واقع تفاصيل وطبيعة السد نستنتج التايل:
له  1 توصل  الذي  اهلندسي  املستوى  عالية يف  براعة  تعكس  السد  تصميم  طريقة  ـ 

اليمنيون القدامى. وهو مستوى قائم على أسس علمية، مصحوب ابلتجربة. فهو يضم 

 
 . 27. وانظر أيضا: تاريخ صنعاء، الفرح، 45اليمن في تاريخ ابن خلدون، الفرح،  - 1
 . 88الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ،  - 2
م،  2010،  36و    35د. عبده عثمان غالب، فرضيات الفجوة الثقافية والتوطن القديم في اليمن، مجلة اإلكليل، العدد:    -  3
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يف حمصلته النهائية سبعني واداي تتدفق إليه، وابلتايل فمن الضروري أن يكون قواي متينا  
  تكون القوة إال بتصميم هندسي علمي ابرع.  ملواجهة قوة سيول سبعني واداي، وال

 ـ تفنن اليمنيني يف الزراعة مبختلف تنوعاهتا على مدار العام.. 2
البناء، فالّسد يبلغ 3 ـ إتقان اليمنيني لفن املعمار اليمين األصيل من خالل طبيعة 
وارتفاعه    720طوله   البناء    20مرتا، ومسك جداره حوايل    18مرتا،  فقد كان  مرتا. 

حمكما من خالل ترابط أحجاره ابحلفر، وصب الرصاص املذاب ايضا لزايدة التماسك 
 بينهما.  

ـ مدى التكاتف والتعاضد بني اجملتمع آنذاك، فالسد ـ كما تذكر النقوش ـ من فعل  4
اشرتاك العديد من القبائل يف بنائه، ومل يكن من فعل قبيلة واحدة أو مجاعة ما. والتكاتف  

معي مسة حضارية ومدنية يف أي جمتمع يف القدمي أو اجلديد، كما أنه دليل والتضامن اجملت 
 الوحدة االجتماعية والسياسية معا. 

وقد كان السد يروي جنتيه الواسعتني، إذ تبلغ اجلنة اليمىن عشرة آالف هكتار، وكذا 
 1اجلنة اليسرى اليت تصغرها قليال.

مية اليت ال ختلو منها معظم جبالنا،  إىل جانب السدود أيضا الطرقات واألنفاق القد
والثغرات يف جبال قتبان، الواقعة يف حدود    فقد أشارت النقوش إىل فتح بعض األنفاق

بيحان حاليا، وذلك يف عهد مكرب قتبان "يدع أب ذيبان" املعروف جبهوده اجلبارة يف 
الطرقات، وبناء املعابد، وقد ، وخباصة فيما يتعلق بشق األنفاق، ورصف  البناء والتعمري 

الذي شاهده ويندل    ُشّق يف عهده ممر "مبلقة" أو "مابلق" بني بيحان ووادي حريب
فيلبس أثناء جتواله يف بيحان، وقال واصفا املمر: هو عبارة عن طريق صناعية، شقها 

 ويبلغ ثالثة   -  اإلنسان، لتصل بني وادي بيحان، ووادي حريب، فعلى امتداد هذا املمر
  ترتفع جدران إىل مسافة ألف قدم، يف احنناءات خطرة؛ أما طريق املمر فيرتاوح   -  أميال

 
يدوية في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم، جمال سليمان علي عامر، "رسالة ماجستير"  انظر: الحرف والصناعات ال  -  1
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عرضها ما بني مخسة عشر قدما واثين عشر قدما، وميكن القول إن شق هذا املمر من  
قتبان "أوس عم بن   األعمال اجلبارة.. وقد أشرف على هذه األعمال كبرُي مهندسي 

 1دسة الطرق وشق األنفاق.يصرعم" املعروف بدرايته يف هن
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يذكر ابن خلدون يف اترخيه أن صنعاء أول مدينة اختطت ابليمن، وكانت تسمى 
 1أزال، من األوليَّة بلغتهم. 

 2وقال اهلمداين: صنعاء أقدم مدن األرض؛ ألن سام بن نوح هو الذي أسَّها.
يكون أقدم استيطان بشري لصنعاء منذ زمن سام يف منطقة ويقول املؤرخ الفرح: فقد  

جبل نقم؛ أما تشييد مدينة يف صنعاء فكان يف العصر اليعريب القحطاين حني استقرت 
بصنعاء قبيلة أزال بن قحطان، وهبم مسيت صنعاء أزال. وكان ذلك يف زمن تشييد مدينة  

يالد؛ ألن صنعاء أزال ـ كما وادي يناعم بني صنعاء ومارب، حوايل مخسة آالف قبل امل
 3ذكر ابن خلدون وعلماء اليمن األوائل ـ هي أقدم مدينة اختطت ابليمن.

 قصر غمدان

أن "بيت ُغمدان    يف صنعاء  عن بناء قصر غمدان يف مروج الذهب ذكر املسعودي 
  4بصنعاء بناه الضحاك على اسم كوكب الزهرة.

محري بن سبأ بن عبدمشس. وهو   والضحاك هو امللك الضحاك سكسك بن وائل بن
 5ما أيده ابن خلدون يف ذلك، وزاد: "وحجت إليه األمم".

 
 . 635، الفرح، اليمن في تاريخ ابن خلدون  - 1
 . 82.ص 204صفة جزيرة العرب، الهمداني،   - 2
 . 42الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير،   - 3
 . 84/2مروج الذهب ومعادن الجوهر، سابق،  - 4
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ومثة رواايت أخرى تنسب البناء إىل آخرين من امللوك، أمههما رواية اهلمداين الذي 
نسب البناء إىل "إل شرح حيضب" يف القرن العاشر قبل امليالد، فلما فرغ من بنائه قال  

 ية، أورد منها هذا البيت: يف ذلك شعرا ابحلمري 
 1إين أان القيل إل شرح    حصَّنُك غمدان مببهمات

وال يهمنا هنا اتريخ أول بناء له بقدر ما يهمنا اإلشارة إىل تفاصيل هندسته وفخامته  
 اليت تعكس حالة من التمدن احلضاري والتقدم املعريف يف اهلندسة والعمران.. 

سقوفه إىل أكثر من قول، إال أن األرجح أهنا    وقد اختلف املؤرخون يف حتديد عدد
عشرون سقفا، كل سقف على عشرة أزرع، وهو ما ذهب إليه الرازي واهلمداين الذي 
قال أنه كان بني كل سقف مثانية عشر ذراعا، وكان فيه مئة مسكن مبرافقه، وكان أعاله  

 2غرفة رخام. 
بيعه: وجه مبين حبجارة بيض،  وقد ذكر املؤرخون أنه كان للقصر أربعة أوجه يف ترا

 ووجه حبجارة سود، ووجه حبجارة خضر، ووجه حبجارة محر.  
قال اهلمداين: كانت غرفة الرأس العليا، جملس امللك اثنا عشر ذراعا، عليها حجر 
من رخام، وكان يف زواايه األربع أربعة أسود من حناس أصفر خارجه صدورها، فإذا هبت 

ا يزأر األسد. وقال ابن شرية اجلرمهي: كان للغرفة ـ أي جملس الريح يف أجوافها زأرت كم
امللك ـ أربعة أبواب قبالة الصبا والدبور والشمال واجلنوب. وعند كل منها متثال أسد  
من حناس، فإذا هبت الريح من األرايح زأر ذلك التمثال الذي هو قبالة ذلك الباب، 

 3فإن تناوحت األرواح زأرت مجيعها.
غرفة القصر العليا: "..ملا بىن غمدان صاحُب غمدان، وبلغ غرفته العليا   مضيفا عن

الطائر،  هبا  فيمر  الغرفة،  يف  فراشه  على  يستلقي  وكان  واحدة،  برخامة  سقفها  أطبق 
 

 . 19/8اإلكليل، الهمداني،  - 1
دار الفكر،    - تاريخ مدينة صنعاء، للزازي، تحقيق ودراسة: د. حسين بن عبدهللا العمري، دار الفكر المعاصر، بيروت،  -  2

 . 56. واإلكليل للهمداني، وانظر: تاريخ صنعاء للفرح 20سورية،  
 اإلكليل، الهمداني   3
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فيعرف الغراب من احلدأة من حتت الرخامة. وكان على حروفها أربعة متاثيل أسود من 
فها مُسع هلا زئري كزئري األسد. وكان ُيصبح  حناس جموفة، فإذا هبت الريح فدخلت أجوا
 1فيها ابلقناديل فرُتى من رأس جبل عجيب".

وإىل جانب التماثيل النحاسية لألسود، فثمة متاثيل النسور؛ ألن النسر كان شعار  
ملوك سبأ التبابعة. وأيضا "انفورة" مياه متحدرة من مكان مرتفع، تزين بستان القصر،  

 ذلك شعرا: وقد قال اهلمداين يف
 وهو الشفا لقلب من يتفكر    ه ــــلـــ من بعد غمدان املنيف وأه

 عشرين سقفا مسكه ال يقصر  يسمو إىل كبد السماء مصعدا  
 ؤزرــــ ـــــــــومن السحاب معصب بغمامة   ومن الرخام منطق وم

 واملرمر واجلزع بني صروحه   ره  ــــــــــخ ـــــمتالحكا ابلقطر منه ص
 ر   أو رأس ليث من حناس يزأرـــ ـــــــــــــــــوبكل ركن رأس نسر طائ

 ارة    حلساب أجزاء النهار تقطر ـــــــطــــ ـــــــــــــــــــمتضمنا يف صدره ق
 در ـــــــــــــهـــــــــــــــــ ودها    ومياهه قنواته تتــــــــــــــــــوالطري عاكفة عليه وف

 رد شرهبا   وبرأسه من فوق ذلك منظرــــــــــــــــــــــعني ال يص ينبوع
البناء عليه "وكل ملك توىل منهم  التبابعة كانوا يتابعون  وذكر ابن اجملاور أن ملوك 
اثنني وسبعني سقفا، ويقال:   القصور  تلك  ارتفعت  يُعلي قصرا على قصر حىت  كان 

عد الكامل، بىن قصرا من زجاج، وهو  ثالثة وتسعني سقفا، وكان آخر من بىن به أس
 2اخلامتة". 

كما ذكر اهلمداين أن ملوك محري مل تزل تنزله وتزيد فيه حىت أخرب يف أايم خالفة  
 عثمان بن عفان.

 
 نفسه.  -1
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وقد ظل القصر حديث العامة واخلاصة يف اليمن وخارج اليمن، وكذا الشعراء الذين 
شعرا، يف إطار مدحه للملك سيف   تغنوا به، ومنهم أمية بن أيب الصلت الذي قال فيه

 بن ذي يزن، وهتنئته ابالنتصار على األحباش:
 فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا   يف رأس غمدان دارا منك حمالال

 االــــفهل ترى أحدا انل الذي ن    نٍ ز ل ذي يــــيـــــــــقصر بناه أبوك الق
ست

ُ
 رى على كل ركن منه متثاال ــــــــه     تـــــــــــــــــــــــــزاد لـــــــــُمنطَّقا ابلرخام امل

 وقال عنه الشاعر اجلاهلي ربيع بن ضبع الفزاري:  
 وغمدان إذ غمدان ال قصر مثله   زهاء وتشييدا حياذي الكواكبا 

وقد أشار امللك أسعد الكامل إىل أن اليمنيني إذا فقدوا قصر غمدان فقدوا معه اجملد 
 وامللك

 ت    مين ظفار وعطلت غمدانــولقد علمت لئن هلكت وأوحش
 انـــــــــــها     ولتفقدن حليفها التيجــــ مـــــــيــــــظـــــــــوك عــــلـــــفليفقدن من امل

ألفي عام وواحد   التبابعة، وملدة  للملوك  الرئيس  القصر  وقد ظل قصُر غمدان هو 
 ومثانني عاما. 

يف مروج الذهب عن قصر غمدان: "وقد قيل أن ملوك اليمن كانوا    قال املسعودي
إذا قعدوا يف أعلى هذا البنيان ابلليل، واشتعلت الشموع رأى الناس ذلك من مسرية 

 1ثالثة أايم". 
ومع ضعف الدولة وتراجع قوهتا مت إمهال القصر، فتهدم رويدا رويدا حىت أصبح اليوم 

لعمد الذي طاله ألكثر من مرة، كانت أوالها أثناء أطالال دارسة، انهيك عن اهلدم ا
أثناء خالفة عثمان بن عفان؛ حيث أمر  الغزو احلبشي الذي هدم جزءا منه، وايضا 

 
 . 241/2الجوهر، سابق، مروج الذهب ومعادن  - 1
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هبدمه، وقد مت بناء اجلامع الكبري الذي يقع على مقربة منه إىل الغرب ببعض أحجاره،  
 يوم يف مكاهنا. كما بنيت أيضا أكثر دور تلك املنطقة، وبعضها ال تزال إىل ال

ويتنبَّأ البعض أبن إعادة بناء القصر سوف تعاد على يد غالم خيرج من بالد سبأ،  
 يؤثر يف هذا العامل أتثريا عجيبا..

 

 سلحين.. القصر العتيق 

القصور مسميات   لبعض  "املصانع" فقد صارت  القصور والقالع  اليمن بالد  ألن 
يق هو قصر سلحني على األرجح الذي اشتهرت هبا، مثل القصر العتيق، والقصر العت

ذكرته النقوش اليمنية يف القرن احلادي عشر قبل امليالد، وقد بناه امللك شداد بن مشس 
عاد. قال اهلمداين: "مضى شداد بن عاد إىل مارب، فبىن هبا القصر العتيق، فلم يدع 

يف اآلفاق جبمع   يف اليمن درا وال جوهرا وال عقيقا وال جزعا، وال أبرض اببل إال وأرسل
ذلك، فجمع جواهر الدنيا من الذهب والفضة واخلارصني والنحاس والرصاص، فبىن فيه 
القصر وزخرفه، ورصَّعه جبميع ذلك اجلوهر، وجعل أرضه زجاجا أمحر وأبيض وغري ذلك 
من األلوان، وجعل حتتها أسرااب، أفاض إليها ماء السد، فكان قصرا مل يكن يف الدنيا  

 1مثله".

 رم.. لم يخلق مثلها في البالد إ

أشار القرآن الكرمي يف سورة الفجر إىل مدينة إرم بقوله: )أمل تر كيف فعل ربك بعاد  
 إرم ذات العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد(. 

يذكر املؤرخون أن شداد بن عاد هو الذي أسس مدينة إرم، وحبسب نشوان: "إرم 
وحبسب ابن خلدون فإرم    2البناء ما ليس يف غريها". بتيه أبني ابليمن، وهبا من أعمدة  
 

 .8/ 183اإلكليل،  - 1
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قبيلة ال مدينة؛ أما ابن اجملاور فيتناوهلا بشيء من التفصيل، فيقول عنها: "إن شداد بن 
عاد بىن إرم ذات العماد ما بني اللخبة وحلج، وبين املغاوي اليت على طريق املفاليس، 

 يف أطيب األراضي واألهوية واجلو، يف  وهو الرمل الذي إىل جبل دار زينة، وما بناها إال
صفاء من األرض، بعيد عن البحر، واآلن رجع البحر يف أطراف بالد إرم ذات العماد، 

 1وتناول البحر شيئا منه أخذة". 
مضيفا: "ملا خرج شداد بن عاد من أرض اليمن، طالبا أعمال حضرموت، ووصل 

يدة، فقال ألعوانه: اغدوا أبصروا "حلج" نظر إىل جبل الُعر وعظمه من على مسافة بع
املوضع واٍد يف بطنه  هذا اجلبل وما دونه، فلما عاينوا املوضع، رجعوا وقالوا: إن هذا 
شجر، وفيه أفاعي عظام، وهو مشرف على البحر، فلما مسع هبذه املقالة نزل يف حلج  

 2وأمر أبن حُتفر اآلابر فيها". 
عاد هو الذي بىن املدينة، إال أن املؤرخ الفرح وتشري بعض الرواايت إىل أن "إرم" بن  

ـ وعلى الرغم من أتكيده على أن ابين مدينة إرم هو شداد بن مشس عاد إال أنه أخريا ـ  
جيمع بني الروايتني ابلقول: "وميكن أن يكون إرم بن شداد قد اشرتك يف اإلشراف على  

على املدينة والبالد، وابمسه مسيت    بناء املدينة مع أبيه، امللك شداد بن عاد، مث واله أبوه
مدينة إرم. ومشل اسم إرم السكان الذين أوطنهم امللك شداد بن عاد؛ ألهنم صاروا أهل 
إرم، ولذلك قال نشوان: إرم مدينة عظيمة، مسيت بساكنها من إرم. مث إن اسم إرم مشل 

ب ساحل اليمن قبائل كل املناطق التابعة ملدينة إرم، وهي ـ غالبا ـ مناطق وسط وجنو 
إىل البحر األمحر غراب والبحر العريب وساحل حضرموت ومهرة وعمان شرقا، فقيل هلم: 
إرميون. فكان اليمن ينقسم إداراي فيما بعد إىل سبأ وذي ريدان، وكانت مدينة إرم ذات 

 3العماد يف زمنها أعظم مدينة يف كل البالد". 
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ق.  1740ـ  1780نة، فيما بني  وقد كانت فرتة حكم شداد بن مشس عاد أربعني س
يقارب   أتباعه من بعده ما  إرم قوية مزدهرة يف عصره وعصر  م. وقد استمرت مدينة 
ثالمثئة سنة. وقد بناها يف اجلنوب هناك، وقريبا من وسط البالد، كعاصمة اثنية للدولة  

دينة بعد مارب اليت بىن فيها القصر العتيق "سلحني" الذي ذكرانه آنفا. كما بىن أيضا م
عدن اليت ينسبها البعض إىل ابنه "عدن" وقد كانت معزولة عن مدينة إرم ابجلبل احلاجز  
اليوم، واستعمل  إليه، وهو املعروف بباب عدن  بينهما، فنقب اباب يف اجلبل للوصول 
تلك املنطقة "عدن" منفى وسجنا لكل من طرده من مدينته إرم. كما أنشأ فيها الحقا  

كان هلا دور جتاري كبري مع الفراعنة املصريني خالل تلك الفرتة؛    قنطرة خور مكسر اليت
الباب   لذلك  وصفا  اهلمداين  ذكر  وقد  والتصدير.  لالسترياد  ميناء  استخدمت  حيث 
ابلقول: "ابب عدن، وهو شصر مقطوع يف جبل، كان حميطا مبوضع عدن من الساحل،  

بل، فقطع يف اجلبل ابب مبلغ فلم يكن هلا طريق إىل الرب إال للراجل ملن ركب ظهر اجل 
 1عرض اجلبل حىت سلكه الدواب واجلمال واحملامل واحملفات".

 

 ناعط.. القصر المشيد

هو واحد من قصور السبئيني وحمافدها التارخيية اليت ال تزال آاثرها تشمخ ابلعظمة  
عن قال  مجيعا.  يلفها  الذي  والنسيان  تالقيه  الذي  اإلمهال  وسط  اليوم  إىل  ه  واجلالل 

اهلمداين: "قد نظرت بقااي مآثر اليمن وقصورها سوى غمدان، فإنه مل يبق منه سوى 
قطعة من أسفل اجلدار، فلم أر مثل انعط ومارب وضهر، ولناعط الفضل، وهي مصنعة 
بيضاء مدورة منقطعة يف رأس جبيل ثنني، وهو أحد جبال البون، وهو جبل مرتفع مقابل  

 2ان..". لقصر تلفم، وهو جبل يف سرة مهد
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ومثة قصور أخرى ملحقة ابلقصر الرئيس، تزيد عن عشرين قصرا، مع مباين أخرى 
للحاشية، حتت كل قصر منها صهريح خاص ابملياه اليت حيتفظ هبا، كما أن فيها بقااي  
األسطواانت واألعمدة اليت يقوم عليها البناء، وتزيد عن عشرين ذراعا طوال، ال حيضن 

رجال إال  منها  أحد  الواحدة  يعترب  الذي  احلديد  بقااي  فيها  سكمها،  لعظم  اثنان،  ن 
مكوانهتا، وفيه أيضا قصر اململكة الكبري الذي كان يسمى قصر "يعرق"، وحيف اجلميع  
سور واسع مبين ابحلجارة املنحوتة، هو من دالئل امللك وشارات العظمة، اليت ذكرت 

 القصر شعرا:  وقد قال اهلمداين عن هذا  1يف الشعر العريب قدميا.
 فأصبح مسحول الرتاب وساقطا       ــــــــــــــــاطــــــــــــــــــأمل تر أن الدهر زلزل انع

 طاــــــــــــــــــــألذقانه عن طفة النبو هاب   يكبكب بعد الشيد سبعني بسطة  
 طا ــــــــوحائمن الشيد إال اسطواان      دعـــــــــــــــــــــــتعاوره صرف الزمان فلم ي

 طاـــــوآاثرهم يف األرض فليأت انع   ام محريٍ ــــــــ أبي لٍ ـــــهـــــــــــفمن يكن ذا ج
 اــــطـــــــــــــــــــرية     وكرسي رخام حوله وبالئـــــــــــــــــرمـــــــــــــــ جيد ُعمدا تعلو القنا م

 طاــــــــــــــــــــها      ومبهومة مثل القراح خرائـــاء بينــــــــــــــــــــــــــمالحك ال ينفذ امل
 هلا بسقوف السطح ليس وقائطا      ع   ـــــــــــــــعلى كرف من حتتها ومصان

 كما قال الشاعر علقمة بن ذي جدن متحداث عن "مليس" إحدى أمريات القصر:  
 جييب إهلا اخلرج صاحب بربر      ومليس كانت يف ذؤابة انعط   

 ن يلوثه واملنربٍ ــــــ اج حيـــــــــــذو الت        هاـــوالسامح امللك املتوج بعل
  ، مدر" املؤلف من أربعة عشر قصرًا "ومن القصور اليت أقيمت على غرار انعط حمفد  

كلها غنية ابألعمدة السامقة، وهي غاية يف الفخامة واجلمال. وهذه القصور واحملافد 
 2. أشبه بقالع يقيم فيها األذواء واألقيال، حتتوي على هياكل وعلى متاثيل لآلهلة 

 
 .  94م، 2001، 2انظر: تاريخ العرب القديم، توفيق برو، دار الفكر، ط:  - 1
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ويستدل من آاثرهم الباقية أهنم   ،كان اليمنيون ماهرين يف فن البناء وحنت احلجارةو 
الذ العقد املدبب  اليمنيون ابإلضافة إىل  عرفوا  ي يستند على أعمدة ابسقة. وقد بىن 

القصور السدود واحلصون واملعابد واحلياض وخزاانت املياه، وأكثروا من بناء اهلياكل، إذ 
هيكاًل. ومل تكن عنايتهم ابإلكثار    65هيكاًل، وبعضها اآلخر    60احتوت بعض مدهنم  

كثري من اخلزاانت واألحواض اليت بنوها  من السدود واخلزاانت أبقل من ذلك، وال تزال  
 1. خلزن املياه مستعملة حىت اآلن, على أن أهم أثر تركوه هو سد مأرب العظيم

 

 عرش بلقيس

ِإينّ َوَجدتُّ اْمرَأًَة مَتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت  قال تعاىل على لسان اهلدهد، واصفا عرش بلقيس: )
 ( َعِظيمٌ ِمن ُكلِّ َشْيٍء َوهَلَا َعْرٌش 

العظيم   فهو  السماوي جل يف عاله،  الوصف  إهنا حالة اندرة وفريدة من حاالت 
الذي وصف عرش امللكة بلقيس ابلعظمة، وذلك ملا متيز به. وقد اختلف كالم املؤرخني  
واملفسرين حول طبيعة هذا العرش ومجاله ووصفه، "فيقال أبن مقدمه من ذهب مفصص  

األ والزمرد  األمحر  أربع  ابليواقيت  وله  اجلواهر،  أبلوان  مكلل  فضة،  من  ومؤخره  خضر 
قوائم، قائمة من ايقوت أمحر، وقائمة من ايقوت أخضر، وقائمة من زمرد أخضر، وقائمة 
بيت ابب  بيتا، وعلى كل  السرير من ذهب، وعليه سبعون  من در أصفر، وصفائح 

 . 38حكمن اليمن،   مغلق، وكان طوله مثانون ذراعا يف مثانني ذراعا يف اهلواء". نساء
قال ابن عباس: كان عرش بلقيس ثالثني ذارعا يف ثالثني، وطوله يف السماء ثالثون  
ذارعا. وقال مقاتل: كان طوله مثانني ذارعا، وطوله يف اهلواء مثانني ذراعا. وقيل كان 

 طوله مثانني ذراعا وعرضه أربعني ذراعا وارتفاعه ثالثني ذراعا. تفسري البغوي. 
 ة: قال علقم

 
 . 95نفسه،  - 1
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 ومنا الذي دانت له األرض كلها   مبارب يبين ابلرخام دايرا
ومما سبق نستخلص أن اليمنيني القدامى هم أول من أقاموا الدول وبنوا املدن وشيدوا 
القصور وقادوا اجليوش ومارسوا التجارة والصناعة والزراعة وخمتلف احلرف واملهن. وهم  

 نوا املساند، وسادوا العامل أمجع. أول من اخرتعوا احلرف وكتبوا ابلقلم ودو 
 

 معبد بلقيس 

العمارة الدينية، ممثلة يف املعابد والكنائس مث املساجد أحد الشواهد احلضارية على 
من  الفنون  تطورت  لقد  بل  اجملتمعات،  إليه  وصلت  الذي  واإلبداعي  الفين  املستوى 

من املعمار، ذلك ألن  خالهلا، وصارت فنون العمارات الدينية فنوان مستقلة عن غريها  
املعماريني قد أبدعوا يف العمارة الدينية ما مل يُبدعوه يف غريها، فأضخم اهلياكل واملعابد 
بدت كأهنا من عمل السحر، بل لقد نسب بعض املتأخرين بعضا من املباين إىل اجلن،  

لدى لعجز األواخر أن أيتوا مبثل ما أتى به األوائل يف هذا اجلانب، وهي صفة غالبة  
ـ  األرضية  املادية  القوى  غري  غيبية  لقوى  وعجيب  مدهش  ينسبون كل  إذ  الناس، 

 اإلنسانية. وكما قال الشاعر:  
 وكان أرابب الفصاحة كلما    رأوا حسنا عدوه من صنعة اجلن

أكثر  بصورة  التأثري  هذا  اليمنية  الربوع  من  يف كثري  املنتشرة  املعابد  بقااي  لنا  وتربز 
فن عمارهتا وزخرفتها يتضح لنا أن ملوك اليمن القدمي، ووالة املناطق وضوحا، فمن خالل  

ء املعابد وإبراز مجاهلا "األقيال واألذواء"، وأن أهل اليمن القدمي عامة قد تنافسوا يف بنا
ومتيزها وضخامتها وتزيينها، وأولوها عناية خاصة يف البناء، حىت بدأت أفخم وأضخم 
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ا بيوت اآلهلة اليت يتقربون إليها فيها، ويقدمون هلا اهلدااي  من بيوهتم وقصورهم، ابعتباره 
 1والشعائر الدينية إلرضائها. والنذور والقرابني، ويقيمون فيها الطقوس 

ما  واإلدهاش  العظمة  من  فيها  أخرى  معامل  فثمة  التارخيية  املعامل  هذه  وإىل جانب 
النسيان واإلمهال معا، مثل بينون يسحر اللب واإلحساس إال أهنا مندثرة ودارسة وطي  

ودامغ وضهر وغيمان، وغريها؛ علما أن كل مدينة مينية قدمية قد تكونت من: السور،  
واملعبد، والسوق، وقصر احلكم، ومنازل العامة من الناس املتكونة من عدة طوابق، يشق 

 املدينة شارع رئيسي من بداية املدينة إىل هنايتها، يف وسطه قصر احلكم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مستوطنة أودية كور العوالق الجمهورية اليمنية محافظة شبوة دراسة تاريخية أثرية، فيصل حسين ناصر البعسي، رسالة    -  1
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 النحت والزخرفة

عه، وما من شخص يف الوجود إال وله حظ من ذلك،  بطبعه قبل تطبُّ   انٌ ـ اإلنسان فنّ 
يف حمراب   ألن الوقوفَ   ؛فن  فهو  سواء صانعا للفن أو مستمتعا بصنعه، ويف احلالتني 

اجلمال هو اجلمال بعينه. مث إن عملية صناعة الفنان تستبطن فناان مشاهدا، وابلتايل  
يكون قد شارك املتلقي أو املستمتع يف صناعة املادة الفنية ضمنيا وصياغتها؛ ألن الفنان 
حني يبدع، يبدع بذهنية تستحضر الطرف اآلخر "املتلقي" فيبدع منه وإليه يف نفس 

اعا بصراي أو مسعًيا، فلكل منط معني من الفنون نبعه الذي أتتى منه، ومساربه  ، إبدالوقت
فيه إليه حىت استقلت اجلماليات بفن خاٍص هبا، االيت متشى  الذي يصل  ، مث مصبه 

 عرف بعلم اجلمال، ترقى مع ترقي مدارج الكمال العقلي والوجداين يف حده اإلنساين. 
لفة والفنُّ سياسُة األمم املتقدمة. وقد عرف اليمنيون  يُقال: السياسُة فنُّ األمم املتخ

الفنون من زمن قدمي، وعلى الرغم من املؤشرات القوية يف اآلاثر اليمنية اليت تشري إىل 
هذا اجملال قدميا إال أن ما مت اكتشافه ودراسته قليل جدا قياسا إىل ما يزال مطمورا حتت 

ناس بال دراية أو معرفة، انهيك عن التدمري  األنقاض ورهنا لعبث الباحثني من عامة ال
منهج بعمد، وبغري عمد من قبل البعض آلاثر اليمن وكنوزها التارخيية، وتكاد حضارة 

ُ
امل

القدمية األخرى  -  اليمن الفنية،   -  قياسا إىل احلضارات  الفنون والدراسات  ختلو من 
ضارة الفرعونية اليت على العكس مما عليه الشأن لدى حضارة بالد الرافدين، ولدى احل 

متت دراستها والتنقيب عنها، مث إخراجها للناس، يف الوقت الذي مل يتم االكتشاف من 
 حضارة اليمن إال القليل، والقليل جدا.  
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عرف اليمنيون القدماء فن النحت والزخرفة على األحجار والفخار واألخشاب،    أيضا
اليت تستحق التوثيق والتخليد، أو    لتخليد بعض شخصياهتم، أو بعض املواقف التصويرية 

حنت بعض احليواانت ذات الطابع الديين املقدس أو الفين اخلالص، انهيك عن النحت  
؛ املعماري املميز، ممثال يف األسطواانت وقوائم املعابد والقصور واألحجار، وهي كثرية

بعض أبهنا تعرب  حيث أقدم النحاتون على تزيني أعمدة املعبد برسوم العصافري اليت يرى ال
عن شجرة احلياة، كما يف بالد الرافدين، فتظهر الطيور وهي حتوم فوق زخرفة نباتية، 
صغرية،  ومناقري  برؤوس  عريضة،  أوراٌق  تكسوها  أغصان،  منها  يتدىل  الشكل،  دائرة 
وأبجنحة مفرودة وأقدام ممدودة. اجلدير ذكره أن منظر تصوير العصافري ضمن مشاهد  

ة، املتمثلة يف الغالب بزخرفة أوراق ومثار العنب قد عرفت منذ فرتات اترخيية الزخرفة النباتي 
تزين جدران   الغالب كأفاريز  يف  واسُتخدمت  القدمية،  اليمن  ممالك  خمتلف  يف  مبكرة 
وسطوح املباين وواجهاهتا، وأحياان كانت توضع كزخارف تزين عتبات األبواب والنوافذ 

العصافري على واجهات الكثري منها برؤوس ومناقري  وتيجان األعمدة، وعادة ما تظهر  
صغرية، تلتقط الثمار، وأبجنحة مفرودة، وأقدام صغرية ممدودة، تتخلل أجنحتها خطوٌط  

  1غائرة صغرية، تعرب عن موضع الريش املغطى هلا.
ولألسف فإن املتاحف الغربية، وخاصة يف فرنسا وبريطانيا وأملانيا تكتنز ابلعديد من   
واحلمريية، يف  املنح السبئية  العصور  إىل  اترخيها  يعود  اليت  القدمية  اليمنية  األثرية  واتت 

 الوقت الذي ال يكاد اليمنيون يعرفون عنها شيئا. 
وتعود أقدم مناذج النحت اليمين إىل األلف الثالث قبل امليالد، وهي عبارة عن شواهد 

دقيقة، توضح بعض معامل الوجوه   لقبور من احلضرميني أسلوب حنتها وطريقته بدائية وغري
املكتنزة واللحية الكثة واألذرع احملورة. وتنتطق هذه الشخصيات خناجر "جنايب" أطرافها  
حادة خمروطة الشكل، ومقبضها انعم، ينتهي برأس هاليل، إضافة إىل عدة أعمال فنية 

 على األحجار، بوضعيات خمتلفة.
 

القديم، دراسة فنية مقارنة، أدهم عبدهللا محمد نجيم، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء،  أشكا   -  1 ل الطيور في الفن اليمني 
 . 203م، 2012
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ثوااب طويلة تصل إىل القدمني، على شكل ويف شواهد القبور السبئية ترتدي النساء أ
طيات ملتفة، ويبدو الثوب على النصف العلوي املنحوت للمرأة بتشكيل متقن دقيق  
مواضع   إظهار  مع  الشمس،  أشعة  شكل  على  الرقبة  فتحة  عند  ميثل  وقد  شفاف، 
التكفيت وطرف األكمام القصرية، ابإلضافة إىل املالبس، فقد شكلت األحذية لبعض  

ج أنواعا منها على شكل حذاء ذي مشبك، أو حذاء يغطي كامل القدمني، واليت النماذ 
من احملتمل أهنا ُعملت للمتوىف صاحب شاهد القرب، وهو احلذاء الذي وجد جبانب 
املومياوات املكتشفة يف اليمن. واختلفت تسرحيات الشعر بني مناذج الذكور واإلانث، 

الت التماثيل األنثوية، ذات النحت  البدائي ُعملت تراكيب مقصوصة على ففي  كعييب 
ذات   التماثيل  طبيعية، ويف  التسرحية  لتصبح  بعضها،  تطور يف  الرأس، وحصل  جانيب 
النحت املدور منها ما ُعمل الشعُر على شكل إكليل مضفور، أو أرسلت تسرحيات 

وقد    الشعر للخلف، كما يف مناذج التماثيل األنثوي الربونزية، أو ُيصفف ويشد للخلف،
 1يُعمل على شكل طاقية خبصالت مضفورة، مركزها وسط الرأس.

والرخامية  اجلرانيتية  األحجار  مناسبة من خالل  طبيعية  بيئة  الفنية  البيئُة  وصادفت 
وإحكام،   بدقة  فنونه  القدمي  اليمين  الفنان  عليها  نقش  اليت  البازلت  وأحجار  واجلريية 

اعتقاد البعض أن مثة شهرا يف العام تلني فيه احلجار  وتعامل معها مببضع الطبيب إىل حد  
 كما يلني العجني، فيسهل على العاملني فيها بتشكيلها بكل سهولة وكيفما أرادوا..! 

وهلذا أشار القرآن الكرمي إىل عظمة هذا الفن وذلك اإلبداع حني وصف اليمنيني  
فارهني(.   بيوات  اجلبال  من  )وتنحتون  بقوله:  واجلالميد القدماء  الصخر  طوعوا  ألهنم 

أليديهم بصورة ال مثيل هلا لدى بقية األمم كما يوحي السياق، وقد ُوجدْت جالميُد 
 2صخرية وأعمدة منحوتة، وصل ارتفاعها إىل تسعة أمتار. 

 
م،  2004،  28انظر: د. محمد عبدهللا باسالمة، الحضارة اليمنية القديمة والمنقوالت األثرية للخارج، مجلة اإلكليل، العدد:    -  1

67  . 
 . 59م، 1990انظر: تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم، عبدالعزيز صالح. القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية،  - 2
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بواسطة  الصخور  وعلى  الكهوف،  جدران  على  لوحاته  برسم  اليمين  الفنان  بدأ 
اليت حيصل عليها من بيئته، والرسوم اليت وجدت تدل   األحجار اجلريية والسوائل امللونة

على أن هناك كفاءة تقنية غنية؛ حيث استخدم اللون األبيض الناصع واألمسر الداكن 
واألصفر واألمحر. كما استخدم هباب الدخان األسود بعد أن اضاف إليه الصمغ، مما  

أو املعدن أو اخلشب، أو    جعله اثبتا. ومع تطور معارفه وأدواته بدأ ابحلفر على احلجر 
 أي مادة أخرى ميكنه احلفر عليها، وذلك بطريقتني: 

ــ طريقة احلفر، أي نقش الصورة على املادة حفرا، أبن جتعَل معامل الصورة حمفورة 1
 حفرا عميقا انزال يف تلك املادة، كأن حتفر صورة إنسان أو حيوان حفرا عليها.

البارز، وذلك أبن  2 يُراد رمسه، مث حيفر ما حوله من ــ طريقة احلفر  يؤشر معامل ما 
  1سطح تلك املادة اليت رسم عليها، فتربز الصورة وترتفع هبذا احلفر عن سطح تلك املادة.

الفخار   فين، كصناعة  أساس  على  قامت  أو  خالص،  فين  طابع  ذات  ومثة حرف 
وزخارفها، بتصميماهتا  املالبس  وكذا  املنزلية،  واألواين  احللي    واملشربيات  وصناعة 

واألحجار الكرمية والفضيات واملذهبات وحياكة النسيج اليت أشران إليها يف فصل سابق، 
 تعكس ـ فيما تعكس ـ احلالة املدنية والروح الفنية اليت وصل إليها اجملتمع اليمين قدميا. 

ا، أو له عالقة بشعور ديين ما فقد أبدع فيه الفنانون كثري   ، اأما ما كان طابعه مقدسً 
والنسر والوعل  املقدسة كالثور  الدينية  واملذابح  واجملامر  املباخر  وأيضا  من    ،  وغريها 

وعلقت صورها يف املعابد ومداخل املدن، ويف األماكن   ،وحنتوا ذلك كثريا  ،احليواانت
العامة، وال تزال البيئة األثرية إىل اليوم تعج ابلكثري من هذه اإلبداعات حتت األرض 

تقادم الزمن، وعلى الرغم من النبش العشوائي الذي طال هذه املواقع ومت  على الرغم من  
هتريبها من وقت مبكر. وتذكر بعض املصادر أن التحف األثرية كان يتم ترحيلها أايم 
اخلالفة األموية إىل دمشق على العشرات من اجلمال كهدااي نفيسة لقصور اخلالفة هناك،  

 ؛ بغداد؛ حيث ازدانت هبا القصور وجمالس اخللفاء والوالة وايضا أايم اخلالفة العباسية إىل  
 

 .  79طور القيم الجمالية في المعابد اليمنية القديمة، سابق، أثر الحضارة اليمنية في ت - 1
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اليت   النادرة  األثرية  القطع  هذه  من  شىت  بصنوف  تعج  فإهنا  العامل  متاحف  أكرب  أما 
اخلالفة   وأيضا  عقود،  من  البالد  منها  وحرمت  مبكر،  وقت  من  هلا  ملكا  أصبحت 

كثري من هذه النفائس األرض ال  أدميالفاطمية يف مصر وغريها. ومع هذا فال يزال حتت  
 النادرة. 
يزينون مبانيهم بنقوش كتابية، أو برسوم متثل بعض احليواانت،    اليمنيون قدميًا  وكان
ر  الشجر ؤ مثل  وأوراق  أغصان  من  بزخارف  أو  وغريها،  والظباء  والسباع  الثريان  وس 

هات واألزهار، أو ببعض األشكال اهلندسية اجلميلة، وأحياان كانوا ينقشون على الواج
 1مشاهد من احلياة العادية كحراثة األرض أو غري ذلك من أعمال الزراعة. 

أيضا املنحواتت على العملة والنقود، سواء العملة الذهبية أم الفضية أم الربونز بدقة  
متناهية، فقد حنت الفنانون اليمنيون صور ملوكهم على تلك العمالت، ويظهر بعضهم 

ا جند هلم صورا منحوتة على العمالت وهم على بشعر مسرتسل، وبعضه مضفور، كم
اخليول واملراكب امللوكية اخلاصة، وعمالت عليها صور لفارس حيمل بيده ترسا أو رحما، 

 2وحوله رجال حاشيته، وعليهم األسلحة، وأمامهم اجلنود يرددون الزامل.
ا الربونزاين  التمثاالن  وعرفت كثريا  اشتهرت  اليت  اليمنية  التماثيل  مت ومن  للَّذين 

م يف منطقة "خنلة احلمراء" جنوب شرق صنعاء، ومت نقلهما إىل  1931اكتشافهما عام  
الكبري   األول  التمثال  أن  تبني  والدراسة  الرتميم  وبعد  ودراستهما،  لرتميمهما  أملانيا 

سم" للملك ذمار علي يهرب، والثاين "الصغري" ألحد أبنائه. العجيب أن التمثال  238"
التمثال؛ أما األكرب مكتوب   الفنان "فوكاس" أجنز هذا  اليوانين أن  عليه ابللغة واخلط 

الثاين فبالنقش السبئي أشار إىل مساعد الفنان يف عملية صناعة التمثال "حلي عم".  
ويرجع اتريخ التمثالني إىل القرن الثالث امليالد. وهذا يعين أن عملية استقدام فنية قد 

اليوانن اليمنيني وبني  التمثال وحنته على األرجح، ألن  متت بني  يني لالستعانة بتصميم 

 
 . 95تاريخ العرب القديم، سابق،  - 1
 . 218اليمن الخضراء مهد الحضارة، سابق،  - 2
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اليوانن يف تلك الفرتة كانت على قدر عال من الشهرة الفنية واإلبداعية يف هذا اجلانب، 
   1على الرغم من وجود متاثيل أخرى قبل ذلك من تصميم وعمل مينيني. 

األشكال اليت ولقد انل الوعل نصيب األسد من الوحدات الزخرفية؛ ألنه من أكثر  
وجدت، وكان ُيصوَّر يف كثري من األحيان وهو رابض يف جمموعات أو يف وحدات،  
تشمل كل وحدة جمموعة من هذا احليوان. كان كل واحد منهم يشمل مربعا قائما بذاته، 
وكانت القرون تربز كبرية احلجم، وتقويسها أكثر مما يف الواقع، حىت يستطيع أن ميثل  

رين هذا احليوان اليت هي اهلدف الرئيسي من استخدامه، كأحد رموز تلك الدائرة يف ق
القمر. وقد كانت هذه احليواانت تُنحت دائما من األمام، وكان النحُت خمتصرا، فالوجوه  
كانت متيزها مالمح عامة اليت هي الصفات الرئيسية يف هذا احليوان، والعيون ابرزة،  

 2كان من الفنون األوسع انتشارا يف اليمن القدمي. والوجه ميتاز ابالستطالة.. وهذا الفن  
كانت الزخرفة على اجلدران، أو كأفاريز حتيط ابللوحات واجلدران واحدة من أهم 
موضوعات النقش. ولقد استخدم الفنان عدة عناصر للزخرفة، ورمبا كانت معظم هذه 

ان الثور والوعل، اللوحات دينية. وكان من أهم العناصر اليت استخدمت يف الزخرفة حيو 
واليت عرفنا أهنا كانت تستعمل للزخرفة على اجلدران إىل جانب األلواح اليت رمبا كانت  
ُتستعمل كألواح نذرية. وهناك لوح يف متحف القسطنطينية جند عليه متثيال للوعول إىل 
جانب الثريان. إىل جانب ذلك هناك طراٌز منتشٌر يف النقش الزخريف اليمين، وهو الذي  
حيتوي على جمموعة من احليواانت األسطورية اليت تواجه خنيل البلح. هذه املخلوقات  

تُنَقُش واألرجل   -  يف العادة  -  مُتثل جبسم أسد وجناحي طائر ورؤوس آدمية. وكانت
افريز يف نقش  اخللفية على األرض، واألمامية تستند على جذع شجرة. وهناك آخر 

دين جمنحني، أيكالن من مثرة شجرة، وكان هذا األفريز  غائر، ُوجد يف "متنع" نرى فيه أس
 -  متتابع، واألسدان يقفان منعكسان، وأرجلهم األمامية تستند على الشجرة، وحُيتمل

 
انظر: تاريخ الممالك القديمة في جنوبي الجزيرة العربية، كالوس شيبمان، ترجمة: د. فاروق إسماعيل، مركز الدراسات    -  1

 . 156م،  2002مني، صنعاء، والبحوث الي
 .  82م، 1988، السنة السادسة، 1انظر د. أبو العيون بركات، مجلة اإلكليل، عدد:  - 2
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أهنا شجرة البلح. إىل جانب ذلك فقد ُوجدت الوعول وهي تقف أيضا وأرجلها   -  أيًضا
لكن ال يوجد هبا مثار، األمامية مستندة على شجرة، وهي أيضا شجرة خنيل البلح، و 

ويقولون إن هذه الشجرة رمزا للحياة الطويلة، ولقد ُوجد هذا الرمز يف كتب دايانت 
مُتّثل   أهنا كانت  حُيتمل  واليت  القدمية،  املصرية  الداينة  مثال يف  فنجدها  القدمي،  الشرق 

 أخذ  بشجرة "اجلميز" اليت هي من أطول األشجار عمرا يف مصر، ورمبا أن الفنان اليمين
النخلة كرمٍز لشجرة احلياة، وذلك من أتثري البيئة؛ ألن خنيل البلح هي الشجرة األكثر  
حياة وذات ُعمر طويل؛ لذا رمز هبا إىل شجرة احلياة. وقد حظيت على مر العصور 
وخمتلف األداين بتقدير اإلنسان هلا، وجعلها يف مكانة قريبة إىل نفسه.. إىل جانب هذه  

العناصر هي ورقة العناصر احليوان النباتية، وأهم هذه  العناصر  الفنان  ية، فقد استخدم 
إىل  الكروم  زراعة  هبا  تكثر  اليمن  اليمين؛ ألن  الفنان  على  ليس جبديد  العنب، وهذا 
يعيش  اليت  البيئة  الفنان؛ ألنه من  أقرب إىل طبيعة  الزخرفة  احلايل، ومثل هذه  الوقت 

 1فيها..
يف هذه اللوحات النذرية، ففي املتحف الوطين بصنعاء ولقد كان للمرأة أيضا نصيب  

لوحة مثلثة، عليها سيدة يف نقش ابرز، ترفع يدها اليمىن أيضا إىل أعلى؛ أما اليسرى 
فتقبض هبا، إما على كأس، أو منديل. ومن املالمح العامة للسيدات اليت نُقشت على 

وكانت عادة تُنقش من األمام، ومتثل هذه اللوحات جند أهنا متيل إىل البدانة املبالغ فيها،  
 2وهي تلبس كامل زينتها.

وهناك لوحة من مارب حُيتمل أهنا كانت موجودة فوق عتبة ابب قصر، أو معبد، 
وهي تشتمل على نقش مثلث عليه سيدة جتلس بني أغصان الكروم، ومن فوقها أيضا 

صفه األمامي على شكل افريز من أورا، يعلو هذا االفريز نقش ميثل حيواان خرافيا، ن
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فهد، وجسمه على هيئة ثعبان، وذيله على شكل ذيل مسكة، وفوق هذا احليوان طفل،  
 1رمبا يقوم برتويضه. 

ومثة العديد من التماثيل النصفية واملنحواتت األخرى التصويرية، سواء لإلنسان أم  
 إشارة ما هلذا التصوير.للحيوان أم للنبات، أم مسكوكات نقدية، حتكي وضًعا خاًصا أو  

ويف العهد الرسويل كان فن الزخرفة جلدران املباين وسقوفها ابملعادن الثمينة، أو الكتابة  
مبائها من احلرف اليت القت رواًجا يف اليمن يف عهد الرسوليني؛ حيث كانت هذه املواد  

ية؛ فالزخرف مباء تعاجل وفًقا لنظم دقيقة، استوعبوها وسخروها يف أعماهلم احلرفية والزخرف
ودقة   فائقة  مهارة  احلريف  من  يتطلب  إمنا كان  اجمللدات  وتزيني  به،  والكتابة  الذهب، 
متناهية يف املعايري املطلوبة، حىت يصل إىل صناعة مادته على أكمل وجه، أبخذ مقادير 
حمددة الوصفات والكميات، ومعاجلتها أبساليب غاية يف الدقة واإلتقان، للحصول على 

ذهبية، ُتطلى هبا جدران األواين الثمينة، وتزين هبا سقوف منازل السالطني واألمراء   مادة
وأثرايء اليمن، وتكتب هبا عناوين الكتب واجمللدات اليت كان يدخرها امللوك والسالطني  
من بين رسول يف خزائن قصورهم ومكتبات مدارسهم وجوامعهم، ويتباهى يف اقتنائها  

 2.أثرايء اليمن ووجهاؤها
وتُعترب قلعة العامرية برداع آية من آايت اجلمال والفن املدهش الذي توارثه اليمين 
آل شرف   مع  الطاهريني  له يف حروب  تعرضت  الذي  األذى  رغم  خلفا عن سلف، 

 الدين، ورغم اإلمهال الذي القته بعد ذلك، وأيضا جامع األشرفية بتعز، وغريمها.
 
 
 

 
م، 1986،  24،  23جاكلين بيرين، الفن في منطقة الجزيرة العربية، في فترة ما قبل اإلسالم، مجلة دراسات يمنية، العددان:    -  1

33  . 
انظر: أحوال اليمن السياسية واالقتصادية واالجتماعية في ظل دولة بني رسول، قايد عثمان غالب، أطروحة دكتوراه،    -  2
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 الغناء 

النفسي لإلنسان نفسه، وهو مرتبط به  التكوين  الفن جزء من  كما أشران سابقا، 
وجودا وعدما، على تفاوت يف طبيعة هذا الفن ونوعه ودرجته. فاإلنسان فنان بطبعه، 
وهو ميارس الفن بصورة تلقائية حىت يف حياته اليومية الطبيعية شعر بذلك أم مل يشعر. 

وشرابه، ويتفنن يف اختيار ثيابه اليت يرتديها، سواء من    فهو يتفنن يف اختيار نوع طعامه
حيث اللون أو اخلامة أو املقاس. وهو يطرب ويتمايل لسماِع الصوت اجلميل، كصوت  
املغين أو قارئ القرآن أو املؤذن. وهو يتفـنّـُن يف اختيار ألفاظه وكلماته إذا ما تكلم أمام 

ويًدا وحتسيًنا؛ إذن فالفنُّ حالة وجدانية فردية  القوم، وهو أيضا يتفنن يف عمله اليومي جت
قبل أن تكون حالة مجاعية، تالزم اإلنسان كجزء من جبلته وفطرته، وحبسب اإلمام  

 . من مل حيرّكه الربيُع وأزهاره، والعوُد وأواتره، فهو فاسُد املزاج ليس له عالجالغزايل: 
العريكة  ويلني  الذهن،  يرق  فالغناء  املسعودي:  ويسرها،  وحبسب  النفس  ويبهج   ،

 1ويشجع القلب، ويسخي البخيل. 
ويف العهد القدمي وحتديدا "نشيد األانشيد" من هذا الفن ما يدهش اللب، خاصة 

 الرتباطه ابلكتاب املقدس، وابلروح والداينة بشكل عام. 
ويكاد يطغى الغناء على كل تفاصيل حياة اإلنسان حلوها ومرها، أفراحها وأتراحها،  

يغين إذا فرح وطرب، ويغين إذا حزن، ويغين إذا ما اسرتخى يف شرفة القصر، كما فهو  
 يغين إذا ما أجهده العمل الشاق، يغين يف احِلل، كما يغين يف الرتحال. 

ومل يقتصر التأثر ابلفن على اإلنسان فقط؛ بل إن احليواانت لتطرب وتتمايل وتنتشي  
غلظ طباعها لتتأثر ابحلُداء فتنشط يف سفرها ابلفن، نغما أو حلنا، حىت إن اإلبل على  

 على ثقل ما على ظهورها. 
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من  أكثر  املرتفة  اجملتمعات  لزمي  وهو  غالبا،  العزف  وقرين  الفن،  من  جزء  والغناء 
حيدث يف العمران إذا توّفر "  اجملتمعات البدائية، كما يرى ابن خلدون ابعتباره صناعة 

ىل الكمايل، وتفنّنوا فيه، فتحدث هذه الّصناعة، وجتاوز حد الّضروري إىل احلاجي، مث إ 
واملنزل  املعاش  واملهّمة من  الّضروريّة  فرغ من مجيع حاجاته  إال من  ألنّه ال يستدعيها 

 1".  فال يطلبها إال الفارغون عن سائر أحواهلم تفّننا يف مذاهب امللذوذات ،وغريه
من التمدن والتحضر، فمن    وملا كانت اليمن مهد احلضارات األوىل، وعلى قدر كبري

الطبيعي أن أيخذ الغناء مكانه من بني مظاهر الرتف االجتماعي اليت يعيشها الناس.  
ونلمح بعض تلك املظاهر يف بعض اجملسمات اليمنية القدمية لفناانت مينيات يف كامل  
حسنهن وزينتهن، كمجسم المرأتني على لوحة، إحدامها تضع على خدها آلة طرب  

مشدودة، وهي تعزف على األواتر ابنسجام اتم، واألخرى متسك مبقبض   ذات أواتر
آلة طربية أخرى مستديرة الشكل، ذراعها األمين مرتفع، أي أهنا يف حلظة الضرب على 

 اآللة الطربية. 
يالحظ أيضا نوع مالبسها اليت تعكس حالة من الرتف الفين واملادي معا، كعادة 

زون مبالبسهم، ومبظاهرهم، وهو انعكاس للواقع االجتماعي الفنانني والفناانت الذين يتمي
 بشكل عام.  

ويف شاهد أثري آخر من املرمر، من العصر السبئي جند فيه جمسما لسيدة تلعب على 
القيثارة، وحتتها سيداتن جيلسان على سرير، إحدامها تعزف على قيثارة، واألخرى تستمع 

 اجملتمع اليمين قدميا توارث اليمنيون العديد من هلا. وحلضور الغناء واملوسيقى والعزف يف 
 اآلالت الفنية والطربية كالعود والدف والقصبة واملزمار والرابب والطنبور..إخل.  

وال نكاد جند زمنا معينا أمجع عليه كل املؤرخني لنشوء الغناء أو مكاان بعينه، إمنا  
"فإن الغناء معهود لقشندي:  تكاد جتمع املصادر أن الغناء من عهد عاد، كما ذكر الق
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من عهد عاد حىّت كان من مجلة مغّنياهتم اجلراداتن اللتان يضرب هبما املثل فيقال »غّنته 
 1اجلراداتن". 

، واملوسيقى والرقص من وقت مبكر  تشري املصادر التارخيية إىل أن اليمن عرفت الغناءو 
السب احلضارات  يف  املختلفة  املوسيقية  اآلالت  هبا  قبل وُوجدت  واحلمريية  واملعينية  ئية 

امليالد، وشوهدت نقوش كثرية لآلالت املستخدمة تعود إىل تلك احلقب، وبذلك فإن 
  2..الغناء اليمين يعترب من أقدم الفنون الغنائية منذ األمم البائدة

مع املؤرخون على أن الرعيل األول من العرب املهاجرين من بالد العرب يكاد جيُ و 
يقى العربية تزدهر وتنمو ساجلنوبية بدأ يتحرك حنو القرن الثاين امليالدي؛ لذا بدأت املو 

يف مناطق ثالث: سوراي والعراق وغرب اجلزيرة العربية.. قادمة من جنوب اجلزيرة، وال 
ختلو املصادر اليت تؤرخ للموسيقى العربية من ذكر اليمن ودور أبنائها يف صناعتها، ولعل 

فارمر"لربيطاين  املستشرق ا العرب يف ممالك جنوب    "هنري  القول أبن  قد خلص إىل 
 3اجلزيرة العربية بلغوا املراتب السامية اليت بلغها الساميون من قبلهم يف جمال املوسيقى.

 
عليه    - . والجرادتان: قينتا معاوية بن بكر، أحد العماليق. وأن عادًا لما كذبوا هودًا  434/1صبح األعشى للقلقشندي    -  1

مكة، ليستسقوا لهم، ورأسوا عليهم قيل برعنق،    توالت عليهم ثالث سنوات لم يروا فيها مطرًا فبعثوا من قومهم وفدًا إلى  -السالم  
ولقيم بن هزال، ولقمان بن عاد. وكان أهل مكة إذ ذاك العماليق، وهم بني عمليق بن الوذ بن سام، وكان سيدهم بمكة معاوية  

ان تغنيانهم، فنسوا قومهم  بن بكر. فلما قدموا، نزلوا عليه؛ ألنهم كانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهرًا. وكان يكرمهم والجرادت
 شهرًا، فقال معاوية: هلك أخوالي، ولو قلت لهؤالء شيئًا ظنوا بي بخاًل. فقال شعرًا وألقاه إلى الجرادتين فأنشدتاه، وهو: 

 اــــامـــــــ مـــــــــــــــ ا غ ـــــــهـــــــــــــــلعل هللا يبعث      أال يا قيل ويحك قم فهينم
 الماـــــــــــــــــــــ قد أمسوا ال يبينون الك     إن عادفيسقي أرض عاد 

 لها الشيخ الكبير وال الغالما ترجو   من العطش الشديد فليس  
 امىــــــــــــــــــــــــاؤهم أيـــــــــت نســـــــــــــــس ـــأم    يرــــــخ ــ وقد كانت نساؤهم ب

 اما ـــــــــــــــه ـــــــاديٍّ ســــــــــعــــى لخش ــــوال ي      وإن الوحش يأتيهم جهارا
 اــــــــــامـــــــــمــــــــــــــم التــــكـــــل ــــــــنهاركم ولي      يتــما اشتهـــوأنتم ههنا في 

 اـــــــــــــــالمــــــــــــــــة والســــــــوال لقوا التحي     مٍ و ــد قــفقبح وفدكم من وف
 إلخ.  فلما غنتهم الجرادتان بهذا، قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومكم يتغوثون بكم. فقاموا ليدعوا..

الرابط:    -  2 على  مونيتور،  يمن  اليمن،  في  نشأ  هل  العربي..  الغناء  البيل،  فارس  د. 
http://www.yemenmonitor.com/WriterArchive?aname=%D8%AF.%20%D9%81%D8%A7%D8

%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84 
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وكما تظهر النقوش األثرية وكتاابت املؤرخني، فإن اليمنيني القدماء عرفوا آلة العود 
األول قبل امليالد، وسامهت اهلجرات اليمنية، احلضرمية حتديداً، يف  منذ ما قبل األلف  

انتشار "القنبوس" يف دول شرق آسيا وتركيا واهلند وشرق إفريقيا، والقنبوس تسمية حملية  
آللة العود اليمين القدمي املسمى بـ"الطريب" يف صنعاء والقنبوس يف حضرموت، وتظهر  

نية املكتشفة، ومنها نقش المرأة متسك آبلة العود اليت  هذه اآللة يف النقوش األثرية اليم
 1ميزت الفن الغنائي يف صنعاء لعهود طويلة.

وقد ُعرف بعض ملوك اليمن ابلغناء واشتهروا به، كامللك "ذي جدن"، وهو قيل من 
، َوُهَو أَوَُّل  َوُهَو َعَلُس بُن َيْشرََح بِن احلاِرِث بِن َصْيِفيِّ بِن َسبأ َجدُّ بِْلِقيسَ أقيال محري،  

 2َمن َغىنَّ ابليمِن، ولذِلَك لُقِّب بَسَبِبه أَلنَّ اجلََدَن ُحْسن الصَّْوِت.
وكان أول من َغىَن من العرب اجلراداتن، وكانتا قينتني على عهد يقول املسعودي:  

املزهر، وكان    :الكربنة، والعود  :عاد ملعاوية بن بكر العملقي، وكانت العرب تسمي القينة 
ناء أهل اليمن ابملعازف وإيقاعها جنس واحد، وغناؤهم جنسان: حنفي، ومحريي، غ

 3.واحلنفي أحسنهما، ومل تكن قريش تعرف من الغناء إال النصب
وهلذا فحني أشار القرآن الكرمي إىل الغناء يف آخر سورة الفجر تكلم بلغة أهل اليمن 

( تعاىل:  قوله  تـَْعجَ يف  احْلَِديِث  َهَذا  َساِمُدوَن أََفِمْن  َوأَنـُْتْم  تـَْبُكوَن  َواَل  َوَتْضَحُكوَن  ُبوَن 
فالسمود: يعين الغناء واللهو يف لغة محري. ويقال للقينة: امسدينا،   (فَاْسُجُدوا َّللَِِّ َواْعُبُدوا

 أي غنينا. 
يقول املستشرق األملاين فارمر: ويف بداية التاريخ املسيحي ظهر حكاٌم سبئيون من 

ارب. ويف القرن الرابع كان ملوك سبأ ينتسبون إىل مِحْـرَي، تلك القبيلة بين مهدان يف م
م، وازدهرت املوسيقى والشعر، وينتمي كثري من شعراء 425اليت ظلت حاكمة حىت عام  

 
 نفسه.   - 1
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرّزاق الحسيني أبو الفيض، الملّقب بمرتضى الزَّبيدي )المتوفى:    -  2

 .  34/ 349(، مجموعة من المحققين، دار الهداية، د. ت، -ه 1205
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أحٌد من شعراء  األحناء  يظهر من هذه  مل  اجلنويب، وإن  للعنصر  املفضليات واحلماسة 
أ عن تُـبَّع ُيسمى: اليشرح، ويلقب: ذو جدن،  املعلقات "عاش األعشى يف جنران"، ونقر 

    1م هذا اللقب أيضا. 525ومحل "تبع األخري" علس بن زيد 
وينسب الفنان حممد مرشد انجي يف كتابه الغناء اليمين إىل املوسيقي العريب الصادق 

وإذا علمنا أن العرب سكان اليمن واحلرية وحضرموت وسبأ وغريها قد  الرزقي قوله: "
وعرفنا منزلة هؤالء من الشعر    ،من الذالقة وصفاء الصوت وحسنه درجة سامية   تواو أ

وهم الذين ضارعوا العرب يف األعصر القدمية    –ن العربيني على قدمهم  أيقنا  أوتقاسيمه،  
 2". حلان والتغين هبامل يتقدموهم يف صوغ األ –

األن إىل  انتقلوا  حىت  املتعددة،  غنائهم  أبمناط  اليمنيون  الفتح واحتفظ  إابن  دلس 
الغناء عرف ابملوشحات األندلسية، أخذت   اإلسالمي، ونقلوا معهم لوان جديدا من 
صدى واسعا، ومت تطويرها هناك، وكانت حالة "محينية" يف اليمن، أي شعر وسطي، 
بني العامية والفصحى؛ السيما وقد كان اليمنيون هم قوام الفتح األندلسي، ويشكلون  

 الذين بقوا هناك يف األندلس بعد الفتح.   نسبة كبرية من العرب
ومن يتأمل يف املوسوعة األدبية والفنية "األغاين" أليب الفرج األصفهاين جيد إشارات 
مهمة وذات دالالت علمية كبرية يف هذا الباب، وهو يتحدث عن طويس، واألصوات 

لت بقية األصوات الثمانية اليمنية اليت انتقلت من اليمن إىل بالد احلجاز، ومنها تناس
األخرى وتطورت منها، كما تطورت بقية أواتر العود الثالثة عن األربعة األواتر اليمنية 

 األصلية. 
وهلذا تنوع الغناء اليمين تنوعا ابذخا منذ قدمي الزمن وإىل اليوم، فقد أبدع اليهود يف  

أبيب أثناء عملية   غنائهم منذ قبل اإلسالم، وال يزالون، ونقلوا هذا الرتاث معهم إىل تل
الغناء  يف  اخلاص  منطهم  للصوفيني  أن  املاضي. كما  القرن  منتصف  الريح"  "بساط 

 
 . 9م، 2010تاريخ الموسيقى العربية، هنري جورج فارمر، ترجمة حسين نصار، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  - 1
 .  30م، د. د. 1983، 1الغناء اليمني القديم ومشاهيره، محمد مرشد ناجي، ط: - 2
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والسماع، وغريهم، وهي كثرية، كاملوشح الصنعاين أو البالة يف املناطق الوسطى وصنعاء،  
 والدان احلضرمي، واإليقاع اللحجي..إخل.  

ترجع إىل مرحلة ما قبل امليالد صورا  وُتْظهُر بعٌض من اللوحات النقشّية القدمية اليت  
يف حالة طرب فين، كما يف لوحة يف املتحف الوطين بصنعاء لصورة فنان   ني لفنانني ميني

جيلس على كرسي مرتفع، يتوسط صالة جملسه، وهو حيتضن العود بصورته القدمية ويغين،  
 وإىل جانيه اثنان مما يسمى ابلكورال.  

اليمن من الباب اخللفي الذي زار اليمن يف ثالثينيات القرن  وقد تكلم صاحب كتاب  
احلياة   بدائية  من  الرغم  على  آنذاك  اليمنية  املوسيقى  اإلمام حيىي عن  والتقى  املاضي، 
عن   اليمانيني  اجلنود  موسيقى  "وختتلف  يقول:  الفرتة،  تلك  خالل  اليمن  يف  العامة 

ادية، وملوسيقاهم اليت اجتذبت وأفرحت  املوسيقى العربية املألوفة، وعن أغاين البدو الع
تنوع يف  ففيها  اخلاصة،  املميزات  بعض  الشرقية  املوسيقى  الذين جيهلون  من  الكثريين 
اللحن، وانتقال يف الدرجات املوسيقية. وقد متكنت من أن أمحل معي أكثر من مئة  

 1تسجيل ملوسيقى اجلنوب العريب..". 
 
 
 
 
 
 
 

 
م،  1985،  3ري حماد، المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع، صنعاء، ط:اليمن من الباب الخلفي، هانز هولفريتز، تعريب: خي  -  1

 . وقد ذكر الكاتب أيضا أن ثمة تشابها بين الموسيقى اليمنية وموسيقى البربر في بالد المغرب العربي. 124
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ُقــود   والُعمــالتالنٌـّ

احلضارة  يف  سواء  والنقود،  السكة  نشأة  اتريخ  يف  شىت  مذاهَب  الباحثون  يذهُب 
اليمنية أم غريها. فريى البعض أن مسكوكات نقدية يف اتريخ البشرية ترجع إىل امللك  

قبل امليالد، ويرى آخرون أن أول اتريخ للنقود يعود  2100محورايب، وحتديدا إىل العام 
يني يف القرن التاسع قبل امليالد؛ أما نقوش مملكة "ليداي" ـ غرب األانضول إىل عهد الفينق

 ـ فيعود اترخيها إىل مطلع القرن السابع قبل امليالد.  
ويذكر املؤرخ اليمين حممد حسني الفرح أن اتريخ النقود واملسكوكات اليمنية يرجع  

بن أفريقيس، قائال أنه إىل القرن احلادي عشر قبل امليالد، أايم امللك غمدان يهقبض  
أول من سك النقود يف التاريخ، وقال إنه مت العثور على قطعة نقدية سبئية يف موقع 
يهقبض،   امللك غمدان  مدينة ظفار، وهي قطعة مستديرة، على أحد وجهيها صورة 
وحوله كتاابت حبروف املسند، ويف الوجه الثاين رسٌم مل تتضح طبيعته أو ما ذا يعين، إال  

رجح أنه اتصال ابآلهلة السماوية ودعاٌء ابحلفظ واحلماية، وأّن تلك النقود املسكوكة أنه ي
هي النقود األوىل يف اتريخ سبأ، واتريخ احلضارة اإلنسانية؛ ألن هذه النقود سابقة للنقود 
الفينيقية، وقد استمر صكها واستعماهلا يف العصرين الثاين والثالث مللوك سبأ التبابعة 

املسند يف حمرم   الذين كان نقشه  املؤرخ  ريدان،  ملك سبأ وذي  يهنعم،  آخرهم ايسر 
ق. م. وكان استعمال النقود يف ذلك العصر    835للتقومي السبئي،    385بلقيس ابلعام  

 1حمدودا؛ حيث كان النشاط التجاري اخلارجي يتم ابملقايضة.
جعون أرومتهم األوىل فكثري من الباحثني واملؤرخني ير   -  آنفا  -  وعلى ذكر الفينيقيني

املنار،  ذي  بن  فينيقيس  إىل  نسبة  اجلزيرة،  من عرب جنوب  فهم  اليمين،  األصل  إىل 
ويذكرون بعض الشواهد التارخيية اليت تؤكد ذلك من وجهة نظرهم. يقول فرج هللا صاحل  
ديب: "إن الفينيقيني هجرة مينية قدمية، وضعوا أجبدية جمددة عن احلمريية بعض الشيء؛ 

 
 .1/ 249الجديد  - 1
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م كانوا يتكلمون هلجة عربية، وما إجياد جذور أمساء القرى ابللغة العربية وبقاء أمساء  لكنه
 1مشاهبة هلا أو أمساء عشائر يف اليمن إال داللة إضافية على ذلك". 

نشاطها  يف  النقوَد  استعملت  العربية  اجلزيرة  جنوب  حضارة  "إن  الفرح:  ويضيف 
سط القرن احلادي عشر قبل امليالد،  التجاري والبحري منذ عهد غمدان يهقبض أبوا

 2مرورا ابلنقد السبئي ـ الفينيقي ـ ذي انرـ ابلقرنني التاسع والثامن قبل امليالد". 
أما الباحث العريب حممد عزة دروزة فيذكر أن النّـقَّـابني قد عثروا على نقوش ونقود 

ة املعينية اليمنية من ، واحلضار 3احتوت أمساء ستة وعشرين ملكا من ملوك الدولة املعينية 
 أقدم احلضارات كما هو معروف.  

إىل   يعود  القدمي  اليمن  املسكوكة يف  التعامل ابلنقود  أية حال.. وسواء كان  وعلى 
القرن احلادي عشر أو السابع أو حىت الرابع قبل امليالد، فإن ذلك يعترب متقدًما كثريا، 

اإلسالمية  للعملة  أتسيس  أول  أن  عرفنا  ما  إذا  األموي    خاصة  اخلليفة  عهد  يف  كان 
هـ. وكان عرُب الشمال إىل ذلك الوقت يتعاملون إىل ذلك  74عبدامللك بن مروان عام  

الوقت ابلدينار البيزنطي، وكذا العملة الفضية الساسانية، يف الوقت الذي تعيش شعوب  
مزروعات   بني  املقايضة  على  بيعها وشرائها  وتعتمد على يف  نقدية،  عملة  بال  أخرى 

 الريف ومصنوعات احلضر؛ وظلت على ذلك النمط من حياهتا حىت فرتة متأخرة..  
لقد استعملت ممالك جنوب اجلزيرة العربية نقودا ُسّكت من معادن الذهب والفضة 
والنحاس، وأصبح لكل مملكة ُعملة خاصة هبا، تتعامل هبا جتاراي يف عملية البيع والشراء  

د عثر يف املعجم السبئي على أمساء العديد من العمالت  مع املناطق والشعوب اجملاورة، وق

 
م،  1988،  1ب الحديث، بيروت، ط:اليمن هي األصل.. الجذور العربية لألسماء، فرج هللا صالح ديب، مؤسسة دار الكتا  -  1

34 . 
ألن على أحد  -على األرجح    -. "ذي نار" هي األصل لالسم دينار الشائع اليوم، وسميت بذلك 254/1الجديد، سابق،   -  2

وجهي العملة شعلة النار. أما العملة األخرى درهم، وهي عملة مملكة ليديا غرب األناضول فقد كان على أحد وجهي العملة  
خمة، كانت تسمى ذي رخمة. وسماها اليونانيون ذراخما. ومنه جاءت كلمة درهم. وهناك من يفسرهما تفسيرات اشتقاقية  صورة ر 

 أخرى، وتبقى كلها ضمن المحتمل. وال نستطيع الجزم بصحة هذا الرأي أو ذاك. 
 . 33/1تاريخ الجنس العربي، سابق،   - 3
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اليت استخدمتها، سواء على املستويني العاملي أو احمللي، مثل "بلط" و "سلع"، كما ورد 
ُعرفت   فقد  قتبان  أما يف مملكة  السبئية؛  النقوش  اليت ذكرت يف  لفظ "رضيم/ رضى" 

عبارة عن قطعة نقدية   املسكوكات مبسمى "خبصت/ خبصتم"؛ أما لفظة "ورقم" فهي
بني   تتداول  اليت كانت  العملة  ألفاظ  بعض  الزبورية  الكتاابت  وذكرت  الذهب،  من 

 1اليمنيني القدماء يف حياهتم اليومية، مثل "مترة" و "مجسة" و "نصف". 
وحبسب ما ذكره املؤرخ حممد علي األكوع: كانت لدول اليمن عملة ذهبية وفضية 

ملُة ُتضرب مبعامل خاصة عليها َعَملٌة ُحّذاق، وكانوا ينقشون  ، وكانت هذه الع2وبرونزية 
فيها ابحلرف   اليت ضربت  املدن  امللوك وأمساءهم، وأمساء  العملة صور  على أحد وجه 
املسند، وزينوها برموز سياسية واجتماعية، كصورة البوم أو الصقر، أو النسر الذي هو 

حة والزراعة، أو صورة اهلالل، وهو رمز  شعار الدولة احلضارية، أو رأس الثور رمز الفال
 3ديين، وجبانب تلك الرموز كتابة ابلقلم احلمريي كاخلراطيش. 

وعرف املعينيون النقوَد وضربوها، وتعاملوا هبا، مثل غريهم من الشعوب، فقد عثر 
على قطعة نقدية "درهم" عليها صورة ملك جالس على عرشه، واضعا رجليه على عتبة، 

ال  حليق  طريا،  وهو  أو  وردة،  اليمىن  بيده  أمسك  وقد  ضفائر،  شعره  يف  متدٍل  دقن، 
وأمسك بيده اليسرى عصا طويلة، وخلفه امسه، وقد كتب حبروف واضحة ابرزة ابملسند،  
وهو أب يثع، وأما احلروف األوىل من امسه، وهو حرف "ا" خبط املسند، داللة على أنه 

يف   4قود أمهية كبرية يف اتريخ "النميات"أمر بضرب تلك القطعة، وهلذه القطعة من الن
بالد العرب، يف دراسة الصالت التجارية بني جزيرة العرب والعامل اخلارجي، وال بد أن 
يكون نقُد أب يثع قد ُسبق بنقد آخر، سبق النقد اليوانين الذي وصل بالد العرب؛  
ألن درهم أب يثع مضروب ضراب متقنا، وحروفه واضحة جلية دقيقة، دقة تبعث على 

 
 . 122سابق،   التجارة في ممالك جنوب الجزيرة العربية، - 1
 من القصدير.  %10من النحاس و  %90ينتج البرونز من خلط النحاس بالقصدير بمعدل حوالي  - 2
 . وكانت العملة الذهبية من الذهب اإلبريز الخالص األصيل عن شائبة الغش. 216اليمن الخضراء مهد الحضارة، سابق،    -  3
 النميات: علم الُعمالت والمسكوكات.  - 4



297 
 

اية لعمالة الضرب، أدت هبم إىل إتقان ضرب أمساء امللوك  الظن بوجود خربة سابقة ودر 
 1على تلك النقود. 

ويف العصر اإلْسـالمي ُضربت السكة يف عصر الدولة الزايدية يف اليمن، حيث توجد  
بعض العمالت اليوم اليت تشري إىل ظهور أول عملة يف عهد األمري إسحاق بن إبراهيم  

كر النقش الذي على عملة الدينار نفسه يف أحد  هـ، كما يذ 346بن حممد بن زايد سنة  
أوجهه، وعلى الوجه اآلخر: "ال إله إال هللا وحده ال شريك له". وهناك داننري أخرى 

 بعبارات أخرى أيضا. 
أيًضا ضرب الرسوليون السكة الذهبية والفضية، يف كل من اجلََند وعدن، مسوه "الدينار 

حق هلا من انتهاء هذه الدولة اليت مثلت أزهى الرسويل"، وظل التعامل به حىت وقت ال 
هـ. وتذكر بعض املصادر 626فرتة حضارية منذ انتهاء مملكة محري وحىت قيامها يف العام  

ابلدراهم الفضية. وكانت تنقش على ظهر السكة أمساء    -  أن الرسوليني تعاملوا ـ أيضا 
هاء حكم بين العباس، إضافة  السالطني/ اخللفاء، وأيضا أمساء خلفاء بين العباس قبل انت

إىل عبارات أخرى كالبسملة والشهادتني، ووردة ذي وريقات مخس، أو بعض الرسومات 
 األخرى اليت تفننوا يف نقشها.

نا الَيَمِنيَّة إىل منتصف الَقْرن املاضي؛ بل إىل ما بعده  كانت ُعملتُ   ومما يؤسف له أنْ 
ربت يف الَقْرن الثامن عشر يف النمَسا، وقد  بعقد ونيف ِهي الُعملة النمَساويَّة اليت ضُ 
من النمسا، وجعلها عملته    حيىي محيد الدينكانت معطلة هناك يومها، فاشرتاها اإلَمامُ 

 ! .2الرمسية، مع أن اليمنيني قد صكوا العمالت قبل ذلك آبالف السنني 
 
 

 
اليمنية القديمة، دراسة تحليلية للعالقات الخارجية قديما، نجيب علي صالح الويس، رسالة ماجستير،    -  1 انظر: الُعمالت 

 . 62م، 2010  - 2009جامعة الجزائر، 
 .  31م، 2018، 1رة الثقافة اليمنية، ط: انظر: الهادوية بين النظرية السياسية والعقيدة اإللهية، ثابت األحمدي، وزا - 2
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 التقويم التاريخي 

اجلنوبية أصال لكلمة التاريخ املتداولة اليوم اليت وردت كلمة "ورخ" يف النقوش العربية  
األصل إىل  البعض  منازل    يرجعها  وبتغري  القمر،  تعين ابألكادية  اليت  "أرخو"  السامي 

وابلتايل يعين التأريخ، ويف العربية "يرح" أو "ايرح" وتعين أيضا القمر،   ،القمر تتغري األايم
قد أشارت النقوش السبئية إىل هذا اللفظ  . و ولعل االختالف بني اللغتني يف اللفظ فقط

والقتبانيون   واملعينيون  السبئيون  القدماء:  اليمنيون  استعمل  عبارة؛ حيث  من  أكثر  يف 
واحلضرميون واحلمرييون كلمة "ورخ هـ و" يف كتاابهتم ابملعىن العلمي نفسه، املستعمل 

 اليوم يف كلمة "أرخت هبا" أو "اترخيها".  
مي من وقت مبكر كغريهم من ذوي احلضارات العريقة اليت كانت  وعرف اليمنيون التقو 

تؤرخ ألحداثها بتقومياهتا اخلاصة، خالفا للشعوب البدائية اليت كانت تؤرخ ابألحداث،  
أو كانت بال تقومي اترخيي تعتمد عليه يف التوثيق، وكان التاريخ أو التوثيق على أشكال 

تعارفوا   بصيغ  اليوم،  املعروف  الشكل  أو  غري  واثئقهم  إلثبات  وذلك  آنذاك،  عليها 
نصوصهم الدينية أو القانونية أو السياسية، فيكتبون احلدث منسواب للشهر، فاسم امللك 
احلاكم، وعادة ما يتم تدوين نسختني أو نقشني للموقف الواحد يف أكثر من مكان، 

عادة، كوهنا النصوص  هذه  موضع كتابة  هي  العامة  واألسواق  املعابد  أماكن    وكانت 
عامة. وقد مت العثور يف النقوش على املعينية على نصوص بضيغة: "ي و م ن ت/ ص  
ح ف ت ن/ و ص ل و ت ن/" أي يوم الواثئق والقوانني وإعالهنا للعامة، وأطلق  

 1املعينيون على أحد شهورهم اسم: "ورخ صفحنت" أي شهر الواثئق.
اخلاص املعتمد على الشمس أو    وقد كان لكل حضارة من احلضارات القدمية تقوميها

القمر، وعادة ما ختتلف التقوميات عن بعضها بنسب متفاوتة، غري أن ما هو موحد  

 
 . 156انظر: التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير، نورة النعيم، سابق،  - 1
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تقريبا لدى كل التقوميات يف خمتلف احلضارات هو عدة الشهور اثناعشر شهرا، وعدة  
. وكذا أايم األسبوع سبعة أايم على تفاوت يف 31ـ    29أايم الشهر املرتاوحة فيما بني  

األايم بني احلساب الشمسي واحلساب القمري. وكانت الشهور يف بداية األمر أتخذ  
من حيث مسمياهتا الرتتيب العددي، ال االمسي، فكانوا يقولون: الشهر األول، الشهر  

 الثاين.. الثالث.. وهكذا. ومل أتخذ التسمية املعروفة اليوم إال يف وقت متأخر. 
القدمي التارخيية  التقوميات  اإلغريقي ومن  والتقومي  البابلي  والتقومي  الفرعوين  التقومي  ة 

هذه كلها حضارات  أن  واملالحظ  الفارسي،  والتقومي  اهلندي  والتقومي  الصيين  والتقومي 
 موغلة يف القدم، وهلا جتارهبا اخلاصة مع تقومياهتا وسنواهتا الشمسية أو القمرية.  

الع التقومي العريب يف شبه اجلزيرة  ربية أوال قبل أن نتكلم عن تقوميات ونتوقف عند 
 حضارة جنوب اجلزيرة العربية. 

أن   ميكن  ما  يعتمدون  الشمال  عرب  وخاصة  العربية،  اجلزيرة  شبه  عرب  فقد كان 
توصلوا   يسمى ابلتقومي النجمي، املتعارف عليه، وغري املكتوب أو املدون يف الغالب،

، ومت استخدامه يف اجلانب الزراعي، كما مت استخدامه إليه ابلتجربة واخلربة ومرور الزمن
كثريا أيضا يف اجلانب الديين. وقد برع العرب يف معرفة أوقات النجوم الطالعة واآلفلة، 
ومعرفة درجاهتا وتباعدها عن بعضها، وما يرتبط هبا من حرارة وبرودة ورايح وأمطار 

وأقاموا من خالهلا. وقد صدق هللا  فارحتلوا  قال: )وعالمات وغريها،   عز وجل حني 
وابلنجم هم يهتدون(. ولذا كثر التغين يف الشعر العريب ابلنجوم على فأخذت حظا وافرا 
من احلضور الشعري يف الذهنية العامة حىت تسمى به البعض وتكىن وتلقب، واشتهرت 
اليماين والسماك،  الشامية، وكذا سهيل  اليمانية والشعرى  جنوم دون أخرى كالشعرى 

 وغريها.. 
وإىل جانب التقومي النجمي أيضا اعتمدوا بدرجة اثنية على التقومي القمري، مث التقومي  
الربيع   هي:  فصول،  أربعة  إىل  السنة  فصول  مبوجبه  وقسموا  اثلثة.  بدرجة  الشمسي 
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واخلريف والصيف والشتاء. وقسموا إىل كل فصل إىل شهور، وهي أبمساء أخرى غري 
 يل: املتداولة اليوم كالتا

حمرم: املؤمتر. صفر: انجر. ربيع األول: خوان. ربيع اآلخر: وْبصان. مجادى األوىل: 
حنني. مجادى اآلخرة: رُبَّة. رجب: األصم. شعبان: عادل. رمضان: انتق. شوال: وعل.  

  1ذو القعدة: ورنة. ذو احلجة: بُرك. 
 أما أمساء األسبوع يف اجلاهلية فهي كما يلي: 

 األحد: أول  
 ني: أهون االثن 

 الثالاثء: ُجبار
 األربعاء: دابر 

 اخلميس: مؤنس
 اجلمعة: عروبة  
 السبت: شيار.

 وقد مجع هذه األايم أحد الشعراء اجلاهليني بقوله: 
 ارـــــــــأؤمل أن أعيش وأن يومي    أبول أو أبهون أو جب

 أو التايل دابر فإن يفتين     فمؤنس أو عروبة أو شيار.
هلا، كالتقومي   تقومي  من  أكثر  النقوش  أثبتت  فلقد  القدمية  اليمنية  احلضارة  عن  أما 

 ، والتقومي املعيين، والتقومي القتباين، والتقومي احلمريي.  والتقومي احلضرميالسبئي، 

 
سمي شهر محرم بالمؤتمر ألن الناس يأتمرون فيه بترك القتال. وسمي صفر بذلك ألن ناجرا من أسماء الحرب، أي شهر    -  1

األول بذلك ألن الحرب تشتد فيه فتخونهم فتنقصهم، وربيع الثاني سمي وْبصان: من الوبص وهو البريق  الحرب. ورسمي ربيع  
للقتال. وسمي جمادى األولى باسم حنين لحنين العرب إلى أوطانهم وهم في االرتباع. وسمي جمادى اآلخرة بذلك ألنه تجتمع  

ألن الناس ال يسمعون فيه قعقعة السالح ألنه من األشهر  به لجماعة من الشهور التي ليست بحرم. وسمي رجب باألصم،  
الحرم. وسمي شعبان بعادل ألنهم يعدلون فيه عن اإلقامة لتشعبهم في القبائل, وسمي رمضان بناتق لكثرة المال عندهم بعد  

و القعدة ورنة من  اإلغارات في الشهر السابق. وسمي شوال بالوعل من وعل إذا لجأ فقد كانوا يهربون من الغارات. وسمي ذ
 ورن إذا تحرك, وكانوا يتحركون فيه للحج. وسمي ذو الحجة ُبرك ألن الحج يقع فيه، وفيه تكون البركة.  
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وتعدد التقوميات دليل على تعدد الرؤى ودقة احلساابت الفلكية اليت يعتمد عليها  
 جال الدين وكذا التجار يف رحالهتم التجارية. املزارعون والصيادون ور 

وكان التقومي السبئي ـ كما يذكر البعض ـ يؤرخ بسنوات الكاهن الذي يتوىل الكهانة 
يف املعبد ملدة سبع سنوات، ومن أمساء الشهور السبئية اليت وردت يف النقوش القدمية:  

ور، كشبم، داث، ذا يصرر، ذا فلسم، ذا نعم، ذا أألت، ذا سبأ، ذا دين، ذا سحر، ذا نس
 ذا أهبى، ذا نيلم، ثور، ذا هوبس، ذا مليت، ذا سالم، ذا صيدم، ذا فقحوم...إخل.  

وهناك أيضا التقومي القتباين، ومن شهوره: شهر ذا برم، شهر ذا صراب، ذا بشمم، 
 ذا متنع، ذا سحر، ذا أهبو، ذا مسلعت، ذا ذحبتم..

نقوش على أمساء شهور، أرخ القدامى هبا، مثل: ويف التقومي احلضرمي مت العثور يف ال
 شهر صيد، شهر، مشس، شهر تردم، شهر كيبهي. 

ويف التقومي املعيين أيضا مت العثور على امساء بعض الشهور، مثل: ذا أثرت، ذا أهبى،  
 ذا موصبم، ذا مشسي، ذا نور، ذا مسعي، ذا طفنت، ذا نعر. 

ويلقب    -  فقد نظم أحدهم  -  ها علم الفلكومن  -  ولرباعة اليمنيني يف خمتلف العلوم
قصيدة يف أمساء الشهور احلمريية، وما يقابلها من الشهور الرومية،    -  ابلبحر النعامي

وما يصلح فيها للناس يف معاشهم ونشاطهم من مأكل ومشرب وحنوه، وما ينبغي له 
ه الثقافة  جتنبها يف كل موسم أو فرتة زمنية، حفاظا على صحة اإلنسان، وال تزال هذ

سائدة لدى الفالحني الريفيني إىل اليوم، فلديهم تفاصيل متوارثة عن أغذية الصيف، 
وأغذية الشتاء؛ بل حىت عن األوقات اليت يكون اإلكثار من اجلماع فيها مضرا، واألوقات  

  1اليت ال يكون فيها مضرا.

 
 هكذا عرف بلقبه "البحر النعامي" دون أن يعرف المترجمون اسما له، وهو من علماء القرن السادس الهجري.   - 1
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العالمة مجال الدين حممد كما اشتهر آخرون يف علوم اجلرب واملقابلة واملساحة، منهم  
بن أيب بكر األشخر، من علماء القرن العاشر اهلجري، له "اإلراحة يف علم املساحة".  

 1وأيضا العالمة حسني بن عبدهللا الوصايب له "التحفة الوصابية يف األعمال احلسابية". 
و وآلخرين مئات املخطوطات يف هذا اجملال، سواء ما كان منها اليوم قيد احلفظ أ

 قيد اإلمهال، أو ما اندرس منها وهلك. 
 

 التقومي احلمريي
يعترب التقومي احلمريي آخر التقوميات اليمنية القدمية وأكثرها دقة وعلمية، ألنه جاء  
واليت   السابقة،  التقليدية  الطريقة  فأزاح  السابقة،  اليمنية  للحضارات  تراكمات  نتيجة 

لوك الذي أخذ جدال واسعا، كما مل أتخذه  تداخلت معها األحداث التارخيية واتريخ امل
 2قبل امليالد، على أصح األقوال. 115أي حضارة قدمية، وقد مت العمل به يف العام 

التقومي   الدكتورة امسهان سعيد اجلرو ظهور  القدمي  اليمين  التاريخ  الباحثة يف  وتربط 
قبل امليالد، واللتني  115احلمريي بتوحد القوتني السياسيتني السبئية واحلمريية يف العام 

كانتا قائمتني على نسق التاريخ أبمساء أشخاص، ليحل حمله التاريخ والتقومي احلمريي 
 3الذي بدأ من هذا العام، وهو الذي ساد بعد ذلك. 

وظل كذلك إىل أن اعتمد التاريخ اإلسالمي اهلجري املعروف بعد اإلسالم أايم عمر   
ظل متعارفا عليه ومعموال به ملا يزيد عن ستمئة سنة. بن اخلطاب رضي هللا عنه. أي أنه  

 وينسبه البعض إىل مبحض بن أحبض احلمريي. 
 

، تلقى علومه ومعارفه في مدينة زبيد  -ه 1302، من مواليد مدينة زبيد سنة  العالمة حسين بن عبدهللا بن محمد الوصابي  -  1
وبرع في كثير منها، وكان مرجعية علمية من مراجع عصره. رحل إلى صنعاء، وأيضا إلى بالد الشام، وعمل مدرسا في الجامع  

لرحلة الصنعانية. انظر: حسين بن محمد  األموي بدمشق. له أيضا: النفحة الزبيدية في المسائل الرملية، والرحلة الشامية، وا 
 .  195م، 2002،  26الوصابي، مجلة اإلكليل، العدد: 

انظر: التقويم في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم، وجدان مصطفى عسيري، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز،    -  2
 فما بعدها.  162م، ص: 2009

 . 259م، 2003لليمن القديم، أ. د. اسمهان سعيد الجرو، دار الكتاب الحديث، انظر: دراسات في التاريخ الحضاري  - 3
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 وهذه فصول السنة وشهورها يف التقومي احلمريي
 :ة وفيه الشهور التالي "دأث" فصل الصيف ويسمى ــ 
نيسان   -بريل يف امليالدية  اويقابله شهر    ،أول شهور السنة الزراعية   ة"َذ الثاب"ثبنت    اذ

 .يف السراينية 
   .أاير يف السراينية  -يقابله شهر مايو يف امليالديه  "،مبكر"مبكر  اذ
 . حزيران يف السراينية  -يقابله شهر يونيو يف امليالديه  "،القياظ اذَ "قيظن   اذ

 :ة وفيه الشهور التالي "خرف"فصل اخلريف ويسمى 
  .متوز يف السراينية ـ  يقابله شهر يوليو يف امليالديه  "،املذرأ ا ذ"مذرأن  ا ذ
   .آب يف السراينية  ة ـيقابله شهر أغسطس يف امليالدي "، ذ اخلريف"خرفن ا ذ
 .يلول يف السراينية أ  ة ـيقابله شهر سبتمرب يف امليالدي "،عالن"علن ا ذ

  ة:وفيه الشهور التالي "سعسع"فصل الشتاء ويسمى 
 . تشرين األول يف السراينية   -يقابله شهر أكتوبر يف امليالدية    ، "الصراب  ا ذ"صربن    اذ
 . تشرين الثاين يف السراينية  - ة يقابله شهر نوفمرب يف امليالدي "،املهلة  اذ"مهلنت  اذ
 كانون األول يف السراينية   -  ة يقابله شهر ديسمرب يف امليالدي  "،اآلل  "ذاألن/ ذ ألل    اذ

  ة:وفيه الشهور التالي " مليم"يسمى و فصل الربيع 
 .كانون الثاين يف السراينية   -يقابله شهر يناير يف امليالدية  "،ذ الدأث" دأث  اذ
 .شباط يف السراينية   -يقابله شهر فرباير يف امليالدية  "،ذ احللة "حلنت  اذ
 1.آذار يف السراينية  -يقابله شهر مارس يف امليالدية  "،املعني اذ"معن  اذ

 
الرابط:    -  1 على  الشرجبي،  معمر 

https://www.facebook.com/groups/188231664638350/permalink/1045047098956798/ 
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فصول والشهور وفقا للتقومي احلمريي وما يقابلها من الشهور امليالدية جدول يبني ال 

 والسراينية 

 
 التحنيط 

اإلنسان   ابستعمال مواد كيميائية، فيبقى جسمُ   ،حتنيط املوتى هو حفظ جثث املوتى
مظهر  على  مراسم    ه،حمافظا  إجراء  قبل  عام  مكان  يف  تسجيته  عند  ويبدو كأنُه حي 

 .الدفن
وأيضا  اليمنيني،  لدى  نفسها،  اإلنسانية  احلضارات  قدم  قدمي  املومياوات  وحتنيط 
الفراعنة الذي اشتهروا هبذا الفن، وال تزال بعض املومياوات إىل اليوم حمنطة، مل تتغري  

حالة من التقدم العلمي الطيب لدى هذه   -  فيما يعكس  -  مالحمها كثريا. وهو يعكس
احلضارات، كما يعكس إميان هذه األمة أو احلضارة ابليوم اآلخر، وابلبعث والنشور،  

 كما هو الشأن لدى احلضارة املصرية، وأيًضا اليمنية.
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فقد عوجلت جثث املوتى بشكل جيد من أشكال التحنيط، وكفنت بلفائف كتانية 
ط، ويُدفُن البًسا نعليه، وقد وضع يف معصم يده، أو يف رقبته  وجلدية، وكان املتوىف حُين 

قطعة صغرية من اخلشب، ُكتب عليها خبط املسند أهم املعلومات اخلاصة به، وابإلله 
ذلك أن طب اليمن قدمي، يرجع اترخيه إىل الزمن الذي   1الذي كان يعبده يف حياته.

أدل على ذلك من مومياوات    ساد فيه الطب الفرعوين الذي أخذ منه وأعطاه، ليس
 2الغراس اليمنية.

هذه جمرد حملات طفيفة وإشارات عجلى إىل املعامل املدنية يف التاريخ اليمين القدمي،  
للباحث  ثالثة آالف سنة من الفن واحلضارة يف العربية السعيدة"،    .."اليمن  هكتاب  يفو 

ألحباث    فيه  تطرق  زايرته لليمن،م عقب  1987عام    األملاين ويرنر دوم الذي أصدره
الفن اتريخ  الدينية حديثة حول  واملعتقدات  والتماثيل  من خالل    ون  اكتشافها  مت  اليت 

قليلة جدا، فال تزال كثري من احلقائق غامضة، وملا    نصوص املسند، وهي اكتشافات 
  وإن ما حتت األرض من الكنوز املطمورة أكثر مما فوقها.  تكتشف بعد.

 
 
 
 
 

 
 

 
انظر: مالمح الفن اليمني، أبو العيون بركات، ومقدمة في اآلثار اليمنية عبدالحليم نورالدين، في كتاب: األشكال الحيوانية    -  1

 . 22م، 1992في الفن اليمني القديم، فتحي عبدالعزيز الحداد، رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق، 
. ومومياوات الغراس أولى المومياوات باليمن التي تم العثور عليها  40ال بّد من صنعاء، د. خالد الحديدي، د. ط، د. ت،    -  2

كم شمالي شرق العاصمة صنعاء. وهي تدل أن فن التحنيط كان موجودا    25، في منطقة شبام الغراس حوالي  1983في أكتوبر  
 على المستوى الشعبي عند اليمنيين، فيما كان عند الفراعنة على المستوى الرسمي فقط.  
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:  الفصل الثاني 

اليمن بعد  

 اإلسالم 
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 اليمن في صدر اإلسالم

حياة الدول واحلضارات كحياة اإلنسان، تبدأ طفولة فيفاعة فشبااب فرجولة فشيخوخة  
حىت تنتهي للهرم فالفناء احملتم، وهي سنة أزلية وكونية تنطبق على األشخاص واهليئات  
والدول، وما املوت ـ يف أحد أوجهه ـ إال استمرار للحياة وجتديد هلا، أييت منها كما أتيت 

 احلياة منه. 
 هنا بعض األجنم انطفأت     كي تزيَد األجنَم األخرى اشتعالْ ها

 اللْ ــــــتفقد األشجار من أغصاهنا       مث تزداد اخضرارا واخض
السريورة   يف  الكاملة  دورهتا  أخذت  اليت  العوامل  هذه  من  واحدٌة  اليمنيُة  واحلَضارُة 

ليت سادت مث ابدت؛  والصريورة.. وكانت كغريها واحدة من أعرق احلضارات القدمية ا
بل إن أفول مشسها كان املمهد الرئيس لشروق مشس اإلسالم؛ ألن أضواء النبوات تنسل  
الزمن إال   املصلحني والفالسفة والعلماء عرب  من دايجري اجلاهليات، ومل تربز دعوات 
حني وصلت اجملتمعات ـ كل اجملتمعات ـ إىل حالة من انسداد األفق أمام عامة الناس،  

 االستجابة بقدر التحدي، كما أشار إىل ذلك آرنولد توينيب..  فتكون
كان احلمرييون وارثي حضارة أكثر منهم صانعي حضارة، فتالشت بني أيديهم؛      

ألن اجملد اليمين قد بدأ ابلرتنح من عقود طويلة، ومل يكن خراب السد وغزو األحباش  
م، كما هو الشأن بعد ذلك  إال نتيجة حتمية ملقدمات طويلة من اخللل وفساد احلك

مثال يف امرباطورية بين أمية اليت انتهت عند واحد من أقوايء رجاالهتا، وهو مروان بن 
حممد، امللقب مبروان احلمار، لتجلُِّده يف احلروب وصربه على املكاره؛ لكن قوته الكبرية 

ذات الشأن متاما وجالدته العتيدة مل تكن جُتدي أمام التداعي األكرب واالهنيار األعظم.  
انتهت عند واحد من كبار رجاالت االمرباطورية، وهو   العثمانية اليت  مع اإلمرباطورية 
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فللجميع.  اإلمرباطورية  اهنيار  أما  له وحده،  إمنا كانت عظمته  احلميد؛  عبد  السلطان 
 وهذا هو منطق التاريخ، ومنطق األحداث الكربى فيه.. 

 احلديد سطا عليه املربدلكل شيء آفُة من جنسه   حىت 
اجملتمع كان  متزق  إىل  أدت  اليت  الدولة  وارتكاس  احلضاري  والتداعي  االهنيار  هذا 
السبب الرئيس واألكرب وراء االستجابة السريعة والعاجلة للفكرة اجلديدة اليت جاء هبا 

دة..  حممد بن عبدهللا يف احلجاز وما حوهلا. إهنا فكرة الدولة اجلديدة.. احلضارة اجلدي
 الفكر اجلديد الذي قد تسرتد األمة عافيتها من خالله. 

احلضارية   أبعادها  مستشفِّني  األوىل،  اللحظات  من  الفكرة  اليمنيون  حدس  لقد 
الكربى، كوهنم أهل حضارة أصال. ومل يكن األمر إال كما يقول املثل: "وافق شن طبقة"  

يف الوقت الذي رفضها جمتمع   فامتزجت الفكرة اجلديدة مع بقااي أمشاج الفكر اآلفل،
احلجاز، وخاصة يف مكة ألول وهلة، ألن هذه الدعوة اجلديدة تتناىف واملصاحل الطبقية، 
أو قل وعادات القبيلة، بكل ما حتمله قيم القبيلة من نزعة التحرر الفردي وعدم االنصياع 

طة، سواء أنوية الفرد  لفكرة الدولة أو لقانون األمة، وللنظرة الضيقة يف إطار األنوية املفر 
القبيلة، كأوسع مدى وأمشل نطاق ابلنسبة للبدوي الذي ال   أو أنوية األسرة أو أنوية 

 تتجاوز رؤيته أرنبة أنفه..! 
قد يقول قائل: القبيلة أيضا يف اليمن حاضرة ومتجذرة، كما هو الشأن يف أي مكان 

قيقة فالقبيلة اليمنية آخر، واجلواب صحيح من منظوره الشكالين السطحي؛ أما يف احل 
بقية  الشأن يف  البداوة، كما هو  قيم  الدولة، ال إىل  تنتمي إىل  قبيلة متمدنة متحضرة 
التحضر  متنقلة، واالستقرار دليل  اليمن مستقرة، وليست  القبيلة يف  القبائل األخرى. 

والتدين   والتجارة  والصناعة  الزراعة  مارست  اليمن  يف  القبيلة  واملدنية.  بكل  واالنتماء 
أشكاله، فيما القبيلة البدوية خالية من كل هذه، فهي تقتات على الرعي والصيد، وعلى  
أحبرت غراب وجنواب،   اليمنية  القبيلة  والتقطع.  والسلب  النهب  من  والرمح  السنان  ريع 
ومشاال، أما القبيلة البدوية فلم تتجاوز صحراءها، ومل تعرف من قيم التمدن والتحضر إال 
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من يد الغري. القبيلة اليمنية بـََنت القصور وشيدت السدود، أما القبيلة   ما وصل إليها
 البدوية فلم يكن هلا إال اخليام وبيوت الِّلنب على أحسن األحوال.  

هذا هو الفارق الرئيس بني القبيلة املتمدنة، والقبيلة "املتبدونة".. القبيلة اليت رفضت 
يلة اليت جعلت منها أو تعشمت فيها سلما فكرة السماء وحاربتها من أول وهلة، والقب

 جملدها اآلفل، وإن مل يكن ذلك الحقا. 
من  السماوية  األداين  إىل  وأقرب  رقيا،  أكثر  دينيا  ترااث  ميتلكون  اليمنيني كانوا  إن 
دايانت الشمال، مما جعل درجة استعدادهم لتقبل الدين اإلسالمي أعلى مما كانت عليه 

تنم عن    -  صلى هللا عليه وسلم  -  نت جمادالهتم للرسوللدى قبائل الشمال اليت كا
سذاجة، وعن عدم قدرة على تصور وفهم وتصديق مسألة وجود إله خالق كرمي، واحد  
أحد مل يلد ومل يولد، خلق الكوَن كله ودبره. كما كانت أذهاهنم عاجزة عن تصور وجود  

وهي أمور أمكن لليمنيني أن يوم آخر وحياة أخرى، فيها اجلنة والنار والثواب والعقاب،  
يتصوروها ويفهموها ويصدقوها دون تردد، مما يدل على أن دايانهتم كانت أكثر رقيا  
كحياهتم وأقرب إىل الدايانت السماوية، فقد جعلتهم حياهتم املستقرة وارتباطهم ابألرض 

وحيسب النجوم،  يرصدون  دائما،  السماء  إىل  يتطلعون  الزراعية  واملواسم  ون واألمطار 
الفصول، ومن هنا وجدت عندهم آهلات حتلق يف السماء، وتشكلت داينتهم الرئيسية  
من اثلوث، أركانه اإلله األب وهو القمر، واإلهلة األم وهي الشمس، واإلله االبن وهو  
جنم الزهراء، وأطلقت على هذا الثالوث أمساء: املقه، وذات محيم أو ذات بعدان، وعثرت،  

م أشبه  الداينة  وبالد  وهذه  النهرين،  بني  فيما  نشأت  اليت  احلضارات  بداينة  تكون  ا 
 1الشام..

من هنا توافد اليمنيون زرافات ووحداان يبايعون النيب على الدعوة اجلديدة، حىت كانوا  
قادة جيوش،  اليمنيون  املنيع.. من هنا كان  الشديد وحصنها  األقوى وركنها  عمودها 

األخرى يف الدعوة اجلديدة اليت اعتنقوها وانصروا  ورجاالت فتح، ورسل سالم إىل األمم  
 

 .  53م، 1990، 42. أحمد قايد الصايدي، اليمن.. الشعب واألرض والحضارة، مجلة دراسات يمنية، العدد: د - 1
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قائدها. كانوا الطالئع األوىل يف فتوحات الشام وأفريقيا واألندلس الحقا، ال لشيء إال 
ألهنم قادمون من جمتمع احلضارة، جمتمع النظام.. جمتمع التمدن، فانسربوا متماهني معها 

ديدة. وألهنم أهل متدن وحتضر فقد كانوا  حىت كادوا يكونون الظاهرة األبرز يف الدعوة اجل 
رقيقي القلوب، ليِّيْن األفئدة كما ذكر ذلك الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يف حديثه؛  
ألن احلضارة ترقق الطباع وهتذب املشاعر، وتزكي السلوك، خالفا للبداوة اخلشنة اليت  

"هللا أكرب. جاء نصر  ليست من ذلك يف شيء. لذا قال الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم:  
 هللا والفتح، وجاء أهل اليمن، هم أرق قلواب وألني أفئدة، اإلميان ميان واحلكمة ميانية". 

وهذا ما أشار إليه عامل االجتماع اليمين الدكتور محود العودي بقوله: إن اجملتمع اليمين 
تغيري مواقفه ومفاهي يتمتع مبرونة وقدرة غري عادية على  اليمين  أو والفرد  مه وتعديلها 

استبداهلا، وهو شديد التطلع والتجربة لكل ما يسمع عنه أو يعرض عليه وال حيس يف  
نفسيته أو وجدانه ما يعيق فاعلية هذه القدرة وإشباع هذه الرغبة، طاملا وأن الظروف  
الواقعية قد أعطته فرصة حقيقية ملمارسة ذلك، فهو ال يرتدد وال خُيضع األمر حىت ملوازين 

ربح واخلسارة املادية. إن أول ما تتميز به مشاعر وأحاسيس اإلنسان اليمين هو سرعة  ال
االستجابة لألحداث من مركز القوة والتفاؤل الرامي إىل حتقيق الذات مهما كانت أخطاء 
احلساب؛ حيث ال ينظر إىل األحداث والوقائع واملتغريات التارخيية يف هذا اجملتمع إال 

صة اندرة للتعامل معها أبي مثن، مع افرتاض مسبق وهام جدا، هو  ابعتبارها جمرد فر 
احلصول على املزيد من حتقيق الذات، وأتكيد وجودها من خالل هذا التعامل، واخلروج  

 1يف النهاية ابملزيد من املكاسب والفوائد املادية واملعنوية.
ة مجاعية يف السنة لقد توافد اليمنيون على رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بصور 

التاسعة للهجرة، حيث كانت وفود محري، كوفد احلارث بن عبد كالل ونعيم بن عبد 
كالل والنعمان قيل ذي رعني ومهدان ومعافر، وفروة بن مسيك املرادي، وبعث زرعة 
بن ذي يزن رسوله مالك بن ُمرة الرهاوي إبسالمهم، وكتب إليهم النيب كتابه، وبعث إىل  

 
المدخل االجتماعي في دراسة التاريخ والتراث العربي، دراسة عن المجتمع اليمني، د. حمود العودي، عالم الكتب، القاهرة،    -  1

 .  108م، 1980، سبتمبر، 1ط:
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بن جبل. كما بعث رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ خالد بن الوليد إىل    ذي يزن معاذ
جنران، مث علي بن أيب طالب بعد ذلك، وأسلم مبجيئه من تبقى من أهل مهدان. كما  
وفد عليه أهل كندة وحضرموت. "وقدم وائل بن حجر احلضرمي راغبا يف اإلسالم، 

ـ ومسح   عليه وسلم  ـ صلى هللا  النيب  له  الصالة جامعة؛ سرورا  فدعا  ونودي:  رأسه، 
مبقدمه. وأمر النيب معاوية أن ينزله ابحلرة؛ فمشى معه وكان راكبا، فقال له معاوية: اعطن 
نعلك أتوقى هبا الرمضاء، فقال: ما كنت أللبسها وقد لبسَتها. ويف رواية: ال يبلغ أهل 

اف امللوك. مث قال: اليمن أن سوقة لبس نعل ملك. فقال: أردفين. قال: لسَت من أرد
 1إن الرمضاء قد أحرقت قدمي. قال: امش يف ظل انقيت كفاك هبا شرفا.."

ويف السنة العاشرة للهجرة قدم أيضا وفد مذحج، ووفد نصارى جنران، واتفقوا مع  
الرسول أن تكون زكاهتم احلُلل النجرانية والدروع والرماح اليت ال مثيل هلا حينها أبرض 

 دم وفد الصدف من حضرموت، ووفد عنس وخوالن. احلجاز. وأيضا ق
الراشدة   اخلالفة  أثناء  اإلسالم، وحتديدا  اليمن يف عصر صدر  هـ 40ــ  11وكانت 

اجلند  مدينة  فكانت  وخماليفها،  واجلَند  وخماليفها،  إداريني، صنعاء  قسمني  إىل  تنقسم 
فظات ومناطق: العاصمة اإلدارية لقسم واسع من اليمن، يشمل ابلتسميات احلالية حما

تعز، إب، حلج، عدن، الضالع، هتامة، وصاب، رداع، أبني، شبوة، حضرموت، املهرة،  
ذمار،  صنعاء  ومناطق  ملخاليف  اإلدارية  العاصمة  صنعاء  بينما كانت  عمان،  ظفار 
الطائف  إىل ختوم  احملويت، حجة، صعدة، جنران،  عمران،  اجلوف،  مارب،  البيضاء، 

من عامل بصنعاء، وعامل ابجلند، ففي خالفة علي بن أيب  ومنتهى حد اليمن، فكان للي
عبادة   بن  سعد  بن  وسعيد  وخماليفها،  لصنعاء  واليا  العباس  بن  عبيدهللا  طالب كان 

 2األنصاري واليا للجند وخماليفها. 

 
 . 245ن خلدون، سابق،  اليمن في تاريخ اب -1
 . 156م، 2004الدور اليمني في العصر العباسي، محمد حسين الفرح، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء،  -2
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مث أصبحت اليمن والية واحدة عاصمتها صنعاء منذ خالفة معاوية بن أيب سفيان  
بع: ملا صار األمر إىل معاوية بن أيب سفيان استعمل  هـ، حيث قال ابن الدي60ـ  41

على اليمن عثمان بن عفان الثقفي مدة، مث عزله أبخيه عتبة بن أيب سفيان، ومجع له  
 1والية املخالفني، صنعاء واجلند.

 

 اليمنيون والدعوة المبكرة لإلسالم

فاع عنها ونشر إن إقبال اليمنيني على االستجابة للدعوة اإلسالمية ومناصرهتا والد
لوائها يف الوقت الذي جحدهتا قريش، وانصبْت حممدا وأتباعه العداء والكراهية مل يكن  
من قبيل املصادفات أو نزعة الطيبة والعاطفة اليت جرى الكثريون على تفسري هذا املوقف 
من خالهلا، بقدر ما أنه كان يكمن وراء هذا املوقف الفريد لليمنيني من بني كل الذين 

أمران  عُ  وخارجها  اجلزيرة  داخل  وحاربوها  فرفضوها،  ابلسلم  الدعوة  عليهم  رضت 
أساسيان، األول: أن املضمون الفكري واالجتماعي اإلنساين للدعوة، وما دعا إليه حممد 
من القضاء على الوثنيات املتعددة والعادات اخلرافية والوحشية السيئة اليت كانت سائدة  

ه من وأد البنات واملراابة واألنصاب واألزالم وغريها، وإجياد يف اجملتمع املكي وما حول
جمتمع مركزي قوي موحد ماداي وروحيا، يسوده نوع من املساواة واألخوة والعدل، كانت  
كل هذه املفاهيم تنسجم كليا مع جوهر األصول العقالنية والوجدانية للمجتمع اليمين،  

م أو  مادي  عائق  أي  وبنيها  بينهم  جيدوا  وأصول  ومل  مفاهيم  فيها  وجدوا  بل  عنوي؛ 
اجتماعية إلمكانية إقامة جمتمع عريب جديد قوي وموحد. األمر الثاين حالة الضعف 
الذي فرض عليهم ابلغزو من أحباش وفرس، حيث وجد اليمنيون يف هذه الدعوة فرصة  

دة  ال تعوض يف االنطالق واخلروج من ضائقتهم السياسية واالجتماعية، ابلتنسيق والوح

 
 .156، وأيضا الدور اليمني في العصر العباسي، 91قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، ابن الديبع ص:  -1
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جديرة  جديدة  وأيديولوجية  دعوة  ظل  يف  الشمال  عرب  جلدهتم  وبين  إخواهنم  مع 
 1بتوحيدهم واستعادة جمدهم والتغلب على كل مشاكلهم.

ونذكر هنا بعضا من األعالم اليمنيني الذين سامهوا يف تثبيت أركان الدولة اجلديدة 
لدين يف ذاكرة التاريخ يف عصر صدر اإلسالم، ممن حفظ التاريخ ذكرهم، وال يزالون خا

 ووعي األمة.  

 دحية بن خليفة الكلبي.. سفير النبي  

اليمن، كما  اإلسالم حبفاوة وحمبة كأهل  دعوة  تلقفوا  اليمن  مثة مجاعة كأهل  ليس 
أشران سابقا، ومن هؤالء الصحايب اجلليل دحية بن خليفة الكليب، امللقب بشبيه املالئكة،  
ألن جربيل كان أييت الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ على صورة دحية بن خليفة الكليب،  

 اين شعرا يف دامغته:  وإىل هذا أشار اهلمد
 ومنا شبه جربيل ومنكم   سراقة شبه إبليس اللعينا 

وهلذا لعب دورا كبريا يف البعوث والسفارات املبكرة، فقد بعثه رسول هللا ـ صلى هللا  
عليه وسلم ـ إىل قبيلة كلب بدومة اجلندل، كما أنه سفري الرسول أيضا إىل ملك الروم  

هـ. لتوفر شروط السفارة والتمثيل فيه. ويقال إن 9واألخرية سنة  هـ،  7مرتني، مرة سنة  
 2رسول هللا صلى هللا عليه تزوج أخته شراف بنت خليفة الكليب. 

 
 
 
 

 
 . 121المدخل االجتماعي في دراسة التاريخ والتراث العربي، سابق،  - 1
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شرحبيل بن حسنة.. كاتب سر النبي ووحيه وفاتح األردن  

 وأمير فلسطين 

ب أبيه، عبدهللا  ن هو شرحبيل بن حسنة الكندي، نسبة إىل أمه حسنة، بعد وفاة 
الكندي. أحد جتار   الغطريف بن عبد إل بن جثامة، بن مالك  املطاع بن عمرو بن 
العرب ومن القلة القلية اليت كانت جتيد القراءة والكتابة قبل البعثة، ومن أوائل مسلمي 

 مكة وممن هاجروا إىل احلبشة.  
ضمن   كان جييد الكتابة والتعبري، لذا عينه رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ من

كتاب الوحي، وأمره أن يتعلم اللغة والكتابة السراينية األرامية، كما أمره بتعلم العربية،  
وقيل عنه أنه كان كاتب سر النيب يف كل شؤونه. وقد بعثه الرسول مع آخرين بعد تبوك 
إىل يوحنا بن رؤبة، ملك وصاحب أيلة ـ العقبة، وما إليها من بالد الشام. وقد توىل أمر  

قضاعة بدومة اجلندل ووادي القرى وأعايل احلجاز، أايم أيب بكر الصديق، رضي   قبائل
هللا عنه. كما كان أمريا وقائد ربع اجليش العريب اإلسالمي الذي وجهه أبو بكر الصديق 

هـ، وقد حقق جيشه أول انتصار يف فتوح الشام. ويف صفر 12لفتح الشام أواخر سنة  
ة جبيشه إىل األردن، فدخلها، وافتتح منطقة جرش  هـ سار شرحبيل بن حسن13من سنة  

وما واالها من معان والبرتاء ومنطقة اإلرم والكرك والصلت إىل إربد وبيت راس، وكذلك 
سواد األردن ومجيع أراضيها، وهي منطقة األغوار وما إليها من الضفتني الشرقية والغربية  

ه طربية وعاملة وعكا، ومنها تقدم لنهر األردن بفلسطني، فافتتحها. وواصل السري ابجتا
إىل منطقة صور اللبنانية، وايضا واصل السري جبيشه حىت اجلوالن وحوران بسوراي، مث إىل  
بصرى يف أربعة آالف فارس، كما ذكر الواقدي ذلك. وكان ممن دخل القدس مع عمر  

 1بن اخلطاب حني افتتحها.. 
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 عمار بن ياسر العنسي

مر بن مالك بن كنانة بن قيس بن احلصني، ينتهي نسبه هو عمار بن ايسر بن عا 
إىل سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، سكن مكة من قبل اإلسالم وهبا تزوج، 
بشأنه   والقت  اليمنيني،  اإلسالم كعادة  دخلت  اليت  البيواتت  أوائل  من  بيته  وكانت 

أكره وق )إال من  آية  نزلت  وفيه  أعلن إسالمه.  لبه مطمئن  العذاب، ألنه سابع رجل 
وستني  اثنني  هللا  رسول  عن  وروى  احلبشة،  إىل  املهاجرين  أوائل  من  وكان  ابإلميان(. 
حديثا. وقد شهد عددا من الوقعات منذ أايم صحبته األوىل إىل وفاته، كما أنه اثين 

هـ. كما كان من ضمن املدد  19والة الكوفة أايم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، سنة  
ملصر. استشهد يف معركة صفني بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن  يف اجليش الفاتح  

 1أيب سفيان، وعمره ثالثة وتسعون عاما، كما تذكر بعض الرواايت. 

 فروة بن مسيك المرادي 

فروة بن مسيك بن احلرث بن سلمة املرادي، وينتهي نسبه إىل زيد بن كهالن بن  
ـ   أكثر من مرة، فوجهه الرسول بدعوة سبأ. وفد على الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم 

قومه، أهل مذحج لإلسالم، مث أمَّره عليهم، واستمر أمريا حىت خالفة عمر بن اخلطاب. 
وقد سأله الرسول عن موقعة يوم الردم: "اي فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟  

وؤه ذلك؟  فقال: اي رسول هللا من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم وال يس
 2فقال رسول هللاـ  صلى هللا عليه وسلمـ : أما إن ذلك مل يزد قومك يف اإلسالم إال خريا".

 
 . 153نفسه،  - 1
 . 225/4السيرة النبوية، ابن هشام، سابق،   - 2
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ويوم الردم وقعة من أشهر املواقع احلربية بني اليمنيني بزعامة مذحج من جهة، وبني 
بقااي األبناء ومعهم مهدان من جهة أخرى، اثين أايم رمضان يف السنة الثانية للهجرة يف 

ادي مذاب ابجلوف، غلبت فيها مهداُن مذحًجا، وقتلت بعضا من فوارسهم، أشهرهم  و 
"فوارس األرابع" كما تذكر بعض الرواايت، يف الوقت الذي تذكر رواايت أخرى أهنم مل  

وقد كانت مهدان ـ حاشد وبكيل يومها ـ أكرب قبائل اليمن عدة وعدة،    1يقتلوا مجيعا. 
وبينهما خالف سابق، فخرجت يف عشرة آالف  حج،  ملذليس  ولديها من اخليول ما  

بكتاب وعهد  بن ساسان  ابذان  املرزابن  مع  متعاهدين  وراجل،  فارس  بني  ما  مقاتل 
موثق، نسخة منه ابلعربية، وأخرى ابلفارسية، وأما صيغة ابتدائه فقد مجعت الصيغتني 

 2العربية والفارسية معا "ابمسك اللهم ويل الرمحة واهلدى.
تل اجلوف  وأفضت  ومنها  مذحج،  بالد  يف  السكانية  اجلغرافيا  تغيري  إىل  اهلزمية  ك 

الفارسية، ومعها حلفها من  قبل سلطة صنعاء  من  منها  أهلها  إجالء  إذ مت  حتديدا، 
ذات   وهو  األصليني.  اجلوف  سكان  عن  بدال  فيها  مهدان  عشائر  وتوطني  مهدان، 

 ا من البلدان.! األسلوب الذي تتبعه فارس إىل اليوم حني حتتل بلدا م
وهلذا فقد كتب إليهم األسود العنسي ـ وهو أحد زعماء مذحج قبل ردته ـ: "أيها  
املتوردون علينا أمسكوا علينا ما أخذمت من أرضنا، ووفروا ما مجعتم، وأنتم على ما أنتم  

واملقصود ابملتوردين هنا عشائر مهدان، داعيا إايهم أن أيخذوا ما سلبوه منهم،   3عليه".
 ابل تسليم أرضهم، فيما ذهب البعض إىل أن املقصود ابملتوردين هم الفرس. مق

 كما قال فروة بن مسيك املرادي شعرا:  

 
لحصين بن قنان الحارثي، قائد مذحج في حروبها، كان له أربعة أبناء فوارس، كل منهم يقود ُربع مذحج. وقد هم أوالد ا  -  1

ذكر ابن هشام في سيرته أن أحد فوارس األرباع وهو قيس بن الحصين ممن وفد على الرسول في السنة العاشرة للهجرة مع  
 في يوم الردم، كما ذكرت بعض الروايات.  يزيد بن عبد المدان. وهذا يعني أنهم لم يقتلوا جميعا 

دار    -انظر: تاريخ مدينة صنعاء، للزازي، تحقيق ودراسة: د. حسين بن عبدهللا العمري، دار الفكر المعاصر، بيروت،   -  2
الفكر، سورية، وقد كان العرب يبتدئون كتاباتهم بقولهم: باسمك اللهم. وكانت الفرس تبتدئ بقولها: باسم ولي الرحمة والهدى.  

 وفي هذا الحلف ابتدأوا عقدهم بالصيغة الموحدة المذكورة..! 
 .1/ 187يمانيون في موكب الرسول،  - 3
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 دعوا اجلوف إال أن يكون ألمكم    هبا عقر يف سالف الدهر أو مهر
 رـــــــــــــقــــــــــفـــــــــــاملذلة والاكم      هبا وحليفاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِحلوا بيعمون فإن أب

وقد حاول فروة بن مسيك االستنجاد مبلوك كندة يف حضرموت بعد ذلك إلخراج  
الفرس من مذحج، إال أهنم خذلوه، ومل ينصروه، فيمم رحله بعد ذلك إىل رسول هللا،  

 وقال شعرا: 
 ُق نسائهاكالّرِجل كان الّرِجل عر       ملا رأيت ملوك كندة أعرضت

 ا ـــــــــهــــــأرجو فواضله وحسن ثنائ   د   ــام حممــــــــــــــــــــميمت راحليت أم
وعاد بعدها أمريا على مذحج، داعيا إايهم إىل اإلسالم، فأسلموا. ذكر ذلك ابن 

 1مسرة اجلعدي يف طبقات فقهاء اليمن.
ميحوه إال نصر أكرب يف موقعة وظل يوم الردم عقدة يف نفوسهم، وعارا يف جباههم ال  

جديدة، ففي السنة العاشرة للهجرة قرر زعماء مذحج ومعهم بعض زعماء مهدان القضاء  
على الفرس يف صنعاء، وحترير صنعاء من قبضتهم، وقد آل احلكم إىل شهر بن ابذان  
الذي مل يسلم، كما أسلم أبوه نفاقا، وحفاظا على منصبه السياسي، وأبقى قومه هناك  

لى داينتهم اجملوسية، ومن بني هؤالء الزعماء األسود العنسي قبل ارتداده عن اإلسالم، ع
بن "شعوب" معديكرب    وعمرو  منطقة  يف  الوطيس  حامية  معركة  ودارت  الزبيدي، 

بصنعاء، يف أوئل ذي احلجة من السنة العاشرة للهجرة، عرفت بعد ذلك بيوم صنعاء، 
شوح املرادي، وقائد جيش الفرس شهر بن ابذان،  وكان قائد جيش اليمانيني قيس بن مك

وصلى اليمنيون يف تلك املوقعة صالة العيد، ومسيت من يومها "املشهد" وال تزال تعرف 
هبذا االسم إىل اليوم، وتزعم املعركة فروة بن مسيك املرادي الذي بىن مسجدا قريبا من 

 ذلك املكان، ومسي احلي ابمسه إىل اليوم. 

 
 .14جعدي، تحقيق: فؤاد سيد، دار القلم، بيروت. طبقات فقهاء اليمن، عمر بن علي بن سمرة ال - 1
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مسيك ممن سامهوا يف بناء اجلامع الكبري بصنعاء الذي بين يف عهد وكان فروة بن  
الرسول صلى هللا عليه وسلم، وال يزال إىل اليوم يف صنعاء القدمية، كما ساهم بعد ذلك 
يف فتوحات العراق أايم عمر بن اخلطاب، وسكن الكوفة، كما سكنها معه أيضا عمرو  

ية عمار بن ايسر العنسي عليها، وعاد وقيس بن مكشوح املرادي أايم وال معديكرب    بن
 1آخر أايمه إىل صنعاء إىل نفس احلي، وفيه مات ودفن رمحه هللا. 

 

 قيس بن المكشوح المرادي

وهو قيس بن هبرية املكشوح بن عبديغوث بن الغزيل املرادي، واملكشوح لقب ألبيه  
 ال اسم. 

كان من أشهر القادة العسكريني يف مذحج قبل اإلسالم، كما كان من أوائل من 
أسلم من أهل مذحج، مث زار بعد ذلك املدينة املنورة، ونزل دار سعد بن عبادة، مع 

ا، وأهنا من الصحابيات، وقد تزوجها فيما بعد أابن بن  أخته كبشة اليت اشتهرت جبماهل
قائدا جليش   للهجرة كان  العاشر  العام  اليمن. ويف  إىل  قيس  العاص. وعاد  بن  سعيد 
اليمانيني يف يوم صنعاء، بني اليمانيني من جهة، والفرس وأتباعهم من جهة اثنية، كما  

  أجهز عليه. أشران سابقا، وصرع قائد الفرس شهر بن ابذان بسيفه حىت
"ووىف قيس بن مكشوح ابلقسم الذي كان قد أقسمه بعد إخفاق حركة اجلوف، أبن  
أيخذ بثأر فرسان مراد ومذحج الذين سقطوا يف تلك احلركة، فقد أخذ قيس بثأرهم يف  
موقعة يوم صنعاء، بقتل امللك شهر بن ابذان، والعديد من فرسان األبناء الفرس الذين 

 يفه يف املعركة، فقال قيس بن مكشوح يف يوم صنعاء:  ابرزهم، فسقطوا بس
 ووفيت لقومي واحتشدت ملعشر   أصابوا على األحياء عمرا ومرثدا

 م    كأصيد يسمو يف العزازة أصيداــــــــهـــــــــوكنت لدى األبناء ملا لقيت
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دي  وكان ممن واجه األسود العنسي حني ادعى النبوة، مث قتله بسيفه يف السنة احلا
 عشرة للهجرة..  

 ويف ذلك قال اهلمداين يف دامغته شعرا:
 ناـــــــــجبمع من غطيف مردفي     سٍ ــــــــــوزار األسود العيين قي

 فطار القحف يسمعه حنينا      فٍ ـــفعمم رأسه بذابب سي
 اــــنــــــيكون به من املتمرسي     وهل غري ابن مكشوح مهام 

صنعاء الثاين. وفيه استتب الوضع، ودخل عمال الرسول   وقد عرف هذا اليوم بيوم
 صنعاء، آمنني مستقرين. 

وهناك أيضا يوم صنعاء الثالث وتزعمه قيس بن مكشوح، متثل يف الثورة على بقااي 
األبناء الذين تظاهروا ابإلسالم، لكنهم بقوا على عصبيتهم الفارسية، فقتل "داذويه"،  

معهما إىل خارج صنعاء، كما مت تسيري جيش األساورة وأجلى "فريوزا" و "جشيشا" ومن  
إىل   وليعودوا  اليمن  بالد  عن  لريحلوا  وبرا،  وعددهم كبري حبرا  يسلموا  مل  ممن  الفارسي 

 بالدهم. 
وقد كان قيس من أبرز رجاالت حروب الردة يف الشام وقادهتا الكبار، ومن رجاالت 

ن الوليد فرقة امليمنة من الفرسان. ونفس  الريموك؛ حيث قاد فرقة امليسرة، كما قاد خالد ب
الدور لعبه يف القادسية بعد ذلك، كما سنرى الحقا. وأيضا من قادة فتح القدس مع  

هجرية. ويف ذلك قال   19عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، ومن قادة معركة هناوند سنة  
 شعرا: 

 جلبُت اخليل من صنعاء تردي   بكل مدجج كالليث سامي 
 إىل الريموك والبلد الشامي   ب   ـــــــوادي القرى وداير كلإىل 

 ما    عطفناها صواهل كالسهاـــهـــــــــــ روم عنـــــــــــفلما أن زوينا ال
 

 



322 
 

 

 العالء بن الحضرمي الصدفي 

هو العالء بن عبدهللا بن عماد بن سلى بن أكرب الصديف احلضرمي، سكن مكة،  
اليمن والطائف ومكة ويثرب والشام والبحرين، كما كان مزواجا،   وكان اتجرا ثراي يف 

 كثري األوالد. 
الصحابة  من كبار  وصار  إليه،  واستمع  ـ  وسلم  عليه  هللا  صلى  ـ  النيب  على  وفد 

وجودة بيانه وحسن طلعته فقد قد ابتعثه الرسول إىل البحرين  والعلماء.. وحلسن منطقه،  
 1وملكها املنذر بن ساوى بعد احلديبية. 

وحبكم العالقة التجارية اليت تربط العالء بن احلضرمي مع أهل البحرين، وكون كثري  
بني   ما  متنقال  أهلها لإلسالم،  دعا  من  أول  فقد كان  هناك  تقيم  اليمنية  القبائل  من 

واملدينة، حامال أكثر من كتاب من الرسول إىل أكثر من جهة هناك. قال ابن البحرين  
كثري: بعث رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ العالء بن احلضرمي إىل املنذر بن ساوى،  

عدا اليهود والفرس   2ملك البحرين، فأسلم املنذر على يديه، وأقام فيهم اإلسالم والعدل.
وكتب العالء إىل النيب خيربه بذلك، فأقره على ما فعل. قال   هناك، فقد رضوا ابجلزية.

اهلمداين عن العالء بن احلضرمي: أغزاه رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إىل البحرين  
واملشقر، وهو أول من بىن مسجدا يف أرض الكفر، وأول من ضرب اجلزية على الكفار،  

  3وأول من بيَّت الكفار ليال. 

 
كانت البحرين تمتد من عمان جنوبا إلى كاظمة "الكويت" شرقا، ومن جزيرة دارين جنوبا إلى تخوم اليمامة والربع الخالي،  -  1

َجر. وهجر باللغة الحميرية: مدينة، أو قرية كبيرة، ألن المنطقة  بما فيها اإلحساء وشرق الجزيرة العربية، وكانت عاصمتها هَ 
كاملة كانت تحت سلطتها إلى القرن الرابع الميالدي. وكانت سوقا تجاريا كبيرا، وسكنتها كثير من القبائل اليمنية حسبما أشار  

 ابن خلدون، حكمها المناذرة بعد الحميريين، وأيضا الفرس. 
 .  311/4سابق، البداية والنهاية،   - 2
 . والمشقر: اسم حصن بالبحرين، كان مقر الهرمزان، عامل كسرى.  1/ 284يمانيون في موكب الرسول،  - 3
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ـ عني رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ العالء بن احلضرمي أمريا على  ه9ويف العام  
النيب األمي    ،هذا كتاب من حممد بن عبد هللاالبحرين، وكتب إىل الناس كتااب، فيه: "

من  معه  ومن  احلضرمي  بن  للعالء  خلقه كافة،  إىل  ونبّيه  هللا  رسول  اهلامشي  القرشي 
 أيها املسلمون ما استطعتم، فإين بعثت عليكم  املسلمني، عهد أعهده إليكم، اتقوا هللا 

يلني لكم اجلناح،  له، وأن  يّتقي هللا وحده ال شريك  العالء بن احلضرمي، وأمرته أن 
وحيسن فيكم السرية ابحلق، وحيكم بينكم وبني من لقي من الناس مبا أنزل هللا عز وجل  

سط، واسرتحم فرحم، فامسعوا يف كتابه من العدل، وآمركم بطاعته إذا فعل ذلك، وقسم بق
 1فُرقة..".  له، وأطيعوا، وأحسنوا مؤازرته ومعاونته،

هـ فقد قام أبو العالء احلضرمي مبهامجة الفرس ومواجهتهم يف مناطق 13أما يف العام  
السابون والغابة والزارة وجزيرة دارين اليت كانت ال تزال حتت سيطرهتم إىل تلك اللحظة،  

نفس العام أيضا كان الزعيم اليماين جرير بن عبدهللا البجلي قد دحر  منتصرا عليهم، ويف  
 فلول الفرس اجملوس يف موقعة "البويب" اليت مهدت للقادسية. 

هـ كانت أول غزوة حبرية للمسلمني بقيادة العالء بن احلضرمي ابجتاه 15ويف العام  
ارس، وكان جيشه  بالد فارس، حيث مت فتح إقليم اصطخر، وهو من أهم أقاليم بالد ف

هذا أول جيش إسالمي يغزو البحر. ويف نفس السنة عزله عمر بن اخلطاب لقيامه هبذا 
   2الغزوة دون إذنه، كما تذكر بعض الرواايت، ووىل مكانه أاب هريرة، وفيها تويف رمحه هللا.

وإىل هنا تكون البحرين قد عادت إىل حضن الدولة اإلسالمية العربية اجلديدة، من 
  ي الفرس، بعد أن كانت حتت النفوذ الفارسي.أيد

 
 

 
بيروت،    -مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، محمد حميدهللا الحيدر آبادي الهندي، دار النفائس    -  1

 .  572،  -ه 1407، 6ط:
.. جامع شمل أعالم المهاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلهم، محمد عبدالقادر بامطرف، دار الرشيد للنشر،  انظر: الجامع  -  2

 . 301/1. وانظر أيضا: يمانيون في موكب الرسول،  54/1د. ت، 
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 عمرو بن معدي كرب 

بن عبدهللا بن عمرو بن ُعصم بن عمرو بن زبيد األصغر،  معديكرب    هو عمرو بن
وينتهي نسبه إىل يشجب بن يعرب بن قحطان. وتنتمي قبيلة زُبيد إىل مذحج، ضمن  

 خمالف جنران. واشتهر عمرو ابلفروسية قبل اإلسالم وبعده. 
املناوئني   من  املرادي  املكشوح  هبرية  بن  قيس  ومعه  معدي كرب،  بن  عمرو  كان 

فارسي يف اليمن قبل اإلسالم، معتربين إايهم "نـُزّاعا" يف أرض اليمن ودخالء،  للحضور ال
بزعامة ابذان، عامل كسرى. كما شارك يف موقعة "الردم" بوادي مذاب ابجلوف، وهي 
املوقعة الشهرية بني الفرس، ومعهم مهدان اليت تقدمت بعشرة آالف فارس من جهة،  

مي إليها عمرو بن معدي كرب. وانتصرت مهدان،  وبني اليمنيني، بزعامة مذحج اليت ينت
 ومعها جيش األساور من الفرس على مذحج، كما ذكران سابقا..

وفد على املدينة املنورة، وأسلم هناك بعد أن علم ببعثة النيب حممد صلى هللا عليه 
د وسلم، وأمن به، وقيل أنه أسلم ابليمن، حني مسع ابلنيب، ومل يزره إىل املدينة، إال بع 

غزوة تبوك، سنة تسع للهجرة، وفيها حج وعاد إىل اليمن، واستشهد ابن كثري بشعر 
 عمرو يف قصيدة، منها: 

 اـــــــــــــوإن مل أر النيب عيان   سي  ــــــــــإنين ابلنيب موقنة نف
 وكان األمني فيه املعاان    دن هللا  ــــــــــــجاء ابلناموس ل

 تدينا بنوره من عماانفاه  حكمة بعد حكمة وضياء 
 ا    للجهاالت نعبد األواثان ــــــنــــــــــــوعبدان اإلله حقا وك

 اـــــــــــــا إخوانــــدوا   فرجعنا به معـــــــــــــــــــــــــوائتلفنا به وكنا ع
 فعليه السالم والسلم منا   حيث كنا من البالد وكاان
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وهو العام الذي تويف فيه الرسول صلى هللا عليه هجرية،  11وظل يف اليمن حىت العام  
وسلم، معارضا اجملوس املتظاهرين ابإلسالم، ومناوائ لوجودهم فيها، إال أنه مطمئن البال، 
كون وايل اليمن كلها هو معاذ بن جبل، أبمر من الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأيضا 

الرسول، قام اخلليفة أبوبكر كان ابذان، عامل كسرى قد أعلن إسالمه، لكن بعد وفاة  
الصديق رضي هللا عنه، بعزل معاذ وتولية فريوز الديلمي الفارسي، بدال عن معاذ بن 
جبل، األمر الذي استاء له اليمنيون كثريا، خاصة مذحج، وعارضوا هذا القرار اجلديد،  
 خاصة وقد اشرأبت أعناق األبناء الفرس بصنعاء على الناس، وتفاخروا بذلك، وكان
مستشار فريوز داذويه، الذي ال يطيقه عمرو، فبعث عمرو هبذين البيتني إىل األبناء يف  

 صنعاء، وكان مقيما يف تثليث جنران:  
 ذمارا ـــــــــ خر   ولكن داذويه فضح الـــــــوما أن داذويه لكم بف

 وفريوزا غدا سيصاب فيكم    ويضرب يف مجوعكم القفارا 
قيس بن هبرية املكشوح املرادي، وفرار فريوز إىل خوالن،  وقد مت قتل داذويه من قبل  

ومنها إىل املدينة املنورة، وترحيل بقية األبناء إىل بالدهم، كما سنرى ذلك الحقا، ومت  
 تعيني املهاجر بن أيب أميه عامال على اليمن بعد ذلك..   

العام   الذين الزبيدي مع مجوع  معديكرب    هجرية، كان عمرو بن13يف  اجملاهدين 
اجتهوا إىل الشام على رأي مخسمئة فارس وراجل من زُبيد، واشرتك يف موقعة الريموك  
بعزمية واستبسال، وقد كان قائدا لكراديس امليمنة.  قال ابن حجر العسقالين: "شهد  

فتوح الشام، فقال ابن عائذ يف املغازي عن أيب مسهر، عن حممد  معديكرب    عمرو بن
حبيب، قال: قال مالك بن عبدهللا اخلثعمي: ما رأيت أشرف من رجل بن شعيب، عن  

برز يوم الريموك، فخرج إليه علج فقتله، مث اهنزموا وتبعهم، مث انصرف إىل خباء عظيم،  
 1فنزل، ودعا ابجلفان، ودعا من حوله، فقلت: من هذا؟ قالوا: عمرو بن معدي كرب".

 
 .  570/4اإلصابة في تمييز الصحابة، سابق،  - 1
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الوليد: "وقد تقدم إليك أبطال اليمن وأبطال وقد كتب اخلليفة أبو بكر إىل خالد بن  
 1ومالك األشرت". معديكرب   مكة، ويكفيك عمرو بن

ومن الريموك واصل اجلهاد يف قنسرين مع كبار الصحابة الذين مت اختيارهم مع خالد 
بن الوليد، حىت عاد حنو محص مرة اثنية، لفتحها بعد موقعة هنر الريموك يف رجب، سنة  

دسية، وكان قائد امليسرة فيها، واشرتك يف فتح حلب، ومعه العديد من  هـ، بعد القا15
بطولته   انطاكية، مث  إىل  اجلراح، ومنها  بن  عبيدة  بقيادة أيب  اليمنيني،  والقادة  الزعماء 
احلربية يف جلوالء، مواصال ذلك الدور إىل بالد أرمينية، مث العودة حنو هناوند، واستقر 

ات حياته. وسنشري إىل بطوالته يف القادسية يف معرض به األمر يف الكوفة آخر سنو 
 احلديث عنها.  

القيم  من  وفيها  اإلسالم،  قبل  قاهلا  اليت  الشهرية  القصيدة  صاحب  هو  وعمرو 
 والشمائل األصيلة اليت يدعو هلا ما فيها، ومنها: 

 ْرَداـــــــــــــــفاْعَلْم، وِإْن ُردِّيَت بُ       َزرٍ ـــــــــَس اجلَماُل مبِئْ ـــــــــلَيْ 
 َدا ـــــــــــمـــــــــوَمناِقٌب أَْوَرْثَن ح        اِدنٌ ـــعـــــــــــــِإنَّ اجلَماَل مَ 

اًء عَ ـــــــــــــ ًة وعَ ــــــــِبغَ        أَْعَدْدُت لِلَحَداَثِن سا  َلْنْدىـــــــــــدَّ
ا ـــــــــــــــَدان قَ دُّ البَـْيَض واألَبْ         هَنْداً، وذا ُشَطٍب َيقُ   دَّ

 َدا ـــــــــــــــــهْ ـــــــــــــَك ُمنازٌِل َكْعباً ونَ      وَم ذاــــــــَوِعْلِمُت َأينّ ي
ا ــــــــــــــــــــــــــــَد تـََنمَُّروا َحَلقاً وقِ        قـَْوٌم ِإذا لَِبُسوا احلَِدي  دَّ

ا ـَــــ ــــ ــعـــــــــــــيـَْوِم اهلِياِج مبا اْستَ         ىـــُكلُّ اْمرٍِئ جَيْرِي إل  دَّ
ْعزاِء شَ        اـــــــــــــــــــَلمَّا رَأَْيُت ِنساَءن

َ
ا ـــ ـــــــــــــــــيـَْفَحْصَن ابمل  دَّ

 ّدىـــــــــ بَ ـــــــــبدُر السَّماِء ِإذا تَ       هاـــــّـ ُس كأَنَ ـوَبَدْت َلِمي
 ّدا ــــــــــخَتَْفى، وكاَن اأَلْمُر جِ        يـــــها التـ وَبَدْت حَماِسنُ 

 ّدا ـــــــــــأََر ِمن نِزاِل الَكْبِش بُ      ــــــمُت َكْبَشُهُم ولَ ــــــــــانزَلْ 
 

، 1المدني أبو عبد هللا الواقدي، دار الكتب العلمية، ط:  فتوح الشام، محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء  -  1
 .  62/1م، 1997
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 ّداــــــ ُت أَبْن َأشُ ـــــــ ِذُر ِإْن َلِقي       ُهْم يـَْنِذُروَن َدِمي، وَأنْ 
 داـــــــــــــــْــــ حــــــــَديَّ لَ ــــــــــــ وَّأْتُُه بِيَ ــــــــبَ      حٍ ــــيلَ صالِ َكْم ِمن َأٍخ 

 داــــــــــــكاَي َزنْ ـــــُت وال يـَُردُّ بُ     ـ  ما ِإْن َجزِْعُت وال َهِلعْ 
 ُت يوَم ُخِلْقُت، َجْلداـوُخِلقْ       وابَهُ ــــــــــــ ُه أَثْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أَْلَبْستُ 

اِهبـــــــــــــأُْغيِن َغن  ّداــــ ـــــــدُّ ِلأَلْعداِء عَ ــــــــــــــــــــَن أُعَ       يــــاء الذَّ
 ْرداــــــــــوبَِقيُت َمْثَل السَّْيِف فَ        مْ ــــهُ ــَن ُأِحبُّ ــــــَذَهَب الذي

 

 معاوية بن حديج السكوني 

السكوين، سيد عشرية جتيب   نعيم  أبو  بن جتيب  بن جفنة  بن حديج  معاوية  هو 
العام   يف  الشام  فتوح  يف  شارك  حبضرموت.  جتيب  13السكونية  قبيلته  رأس  على  هـ 

والنساء   الراجلني  غري  فارس  أربعمئة  وفيهم  وحضرموت،  اجلند  من  وكانوا  والسكون 
ى رأس كردوس، كما ذكران سابقا، واألطفال. وكان من قادة الريموك وفتح دمشق، وعل

 ومنها انطلق يف خالفة عمر بن اخلطاب إىل القادسية يف العراق.  
والعراق كان  الشام  الفتح اإلسالمي يف  بن حديج من رجاالت  معاوية  وكما كان 
كذلك من رجاالت الفتح يف مصر، حيث وجهه عمر بن اخلطاب ابملشاركة يف فتوحات  

، مع رجاله من جتيب، القبيلة احلضرمية اليت أسهمت يف مصر بقيادة عمرو بن العاص
فتح حصن اببليون، وكان ممن شهد حرب صفني مع معاوية، وواله معاوية إمرة جيش  
جهزه إىل مصر، وأخذ بيعة أهل مصر ملعاوية، مث ويل امرة مصر ليزيد، وويل غزو املغرب  

رت".. له يف أفريقيا آاثر، منها هـ، واستوىل على صقلية، وفـََتح "بنز 50مرارا، آخرها سنة  
آابر يف القريوان، تُعرف آبابر حديج، وهي خارج ابب تونس، منحرفة إىل الشرق، كان 

  1عاقال حازما، واسع العلم مقداماز. 

 
 .1/ 473. ويمانيون في موكب الرسول، 497/2الجامع، بامطرف، سابق،   - 1
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وكان معاوية بن حديج ممن محل خرب النصر إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب، بتوجيه 
القائد عمرو بن العاص، مث عاد الختطاط الفسطاط سنة   هـ، واستقرت فيها  21من 

فرقة كبرية من عشائر جتيب والسكون، منهم قيسبة بن كلثوم التجييب السكوين "الذي  
له، واختط جبوار احلصن، مث تنازل عن مكان شارك يف الفتح مع عدد كبري من أهله وخي

خطته ليبين املسلمون فيه املسجد الذي عرف مبسجد عمرو بن العاص يف الفسطاط، 
 فاستحق قيسبة الثناء لذلك الصنيع، وقال الشاعر أبو قبان السكوين يذكر ذلك:  

 ما ـــــــــلـــــــالة وســــــصــــــــــــــــوقيسبة اخلري بن كلثوم داره    أابح محاه لل
 فكل مصٍل يف فناان صالته   تعارف أهل املصر ما قلت فاعلما 

 وقال أبو مصعب بن سلمة الشاعر يف قصيدة مدح هبا عبدالرمحن بن قيسبة السكوين: 
 1وأبوك سلم داره وأابحها   جلباه قوم ركع وسجود"

الدقهلية والب حرية والصعيد، مث  وواصل معاوية بن حديج فتوحاته بعد ذلك ابجتاه 
 بالد النوبة أايم عثمان بن عفان، بقيادة ابن أيب السرح. 

"إن الدور القيادي ملعاوية بن حديج السكوين منذ بداية فتح مصر قد اقرتن ابرتفاع  
مكانته يف الرائسة والزعامة إىل أعلى املراتب، حيث أصبح زعيما ألفه اليمانيون مبصر،  

ظمى يف اجليش العريب اإلسالمي الذي فتح مصر، ويف القبائل  والذين ميثلون الغالبية الع
العربية اليت استقرت مبصر، فكان معاوية بن حديج ـ كما ذكر اهلمداين: رأس اليمانية  

 2مبصر". 
الطرق،   له  قُلست  الشام  إىل  وفد  إذا  "كان  البلدان:  فتوح  يف  البالذري  عنه  قال 

 3والتقليس أن ُيضرب عليها قباب الرايحني".

 
 .1/ 474يمانيون في موكب الرسول،  - 1
نفسه، وانظر أيضا: اإلكليل، أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، تحقيق: محمد بن علي األكوع الحوالي،    -  2

 .2/ 231مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 
 . 2/ 231اإلكليل،  - 3
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ِإنَّ ُمَعاِويََة ْبَن ُحَدْيٍج َوَفَد ِإىَل ُمَعاِويََة، وََكاَن ِإَذا َقِدَم ِإىَل ُمَعاِويََة   وقال ابن األثري: "
احلََْكِم،  زُيَِّنْت َلُه الطَّرِيُق ِبِقَباِب الرَّحْيَاِن تـَْعِظيًما ِلَشْأنِِه، َفَدَخَل َعَلى ُمَعاِويََة َوِعْنَدُه ُأْخُتُه أُمُّ  

 1". َقاَلْت: َمْن َهَذا اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي؟ قَاَل: َبٍخ َبٍخ! َهَذا ُمَعاِويَُة ْبُن ُحَدْيٍج.فَـ 
هـ على أرجح األقوال، ودفن جببل املقطم، وكان له  62وكانت وفاته يف مصر سنة  

 أبناء وأحفاد جنباء لعبوا دورا إجيابيا كبريا على أكثر من صعيد بعده، كعبد الرمحن بن
معاوية الذي توىل منصب قاضي مصر، وقد كان حمداث فقيها ابرعا، والذي بدوره خلف  
ابنه عبدالواحد بن عبدالرمحن بن معاوية السكوين الذي توىل قضاء مصر أيضا أواخر 
العصر األموي، وبداية العصر العباسي، وأصبح واليا ملصر يف خالفة أيب جعفر املنصور 

 2هـ.155حىت تويف سنة 

 

 ير بن عبدهللا البجلي  جر 

الفتوحات  يف  فاعل  بدور  أسهمت  اليت  العربية  القبائل  اشهر  جبيلة،  قبيلة  زعيم 
اليمانية"  "الكعبة  ـ هلدم  عليه وسلم  ـ صلى هللا  الرسول  أرسله  الذي  اإلسالمية، وهو 
مكة  مقابل كعبة  هبا،  يفاخر  اليمنيني  بعض  واليت كان  اخللصة"  "ذي  آنذاك  املسماة 

ْعُت    حديثا  اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزبٍ   اليت كانوا يسموهنا الكعبة الشامية، روى فيهاملكرمة   قَاَل: مسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل اَّللَِّ  يـَُقوُل: »أَيْتِيُكْم ِمْن َهَذا اْلَفجِّ َخرْيُ ِذي مَيٍَن، َعَلى  -َصلَّى اَّللَّ

اْلَقْوِم َرُجٌل ِإالَّ يـََتَمىنَّ َأْن َيُكوَن ِمْنُه، ِإْذ طََلَع َعَلْيِهْم َوْجِهِه َمْسَحُة َمَلٍك ". قَاَل: َفَما ِمَن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -رَاِكٌب، فَانـْتَـَهى ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ   فـَنَـَزَل َعْن رَاِحَلِتِه، فَأََتى النَّيبُّ   -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    - ِدِه َفَسلََّم َعَلْيِه، َواَبيـََعُه َوَهاَجَر. قَاَل: " َمْن أَْنَت؟ ". فََأَخَذ بِيَ   - َصلَّى اَّللَّ
، فََأْجَلَسُه َرُسوُل اَّللَِّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -قَاَل: َأاَن َجرِيُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبَجِليُّ ِإىَل   -َصلَّى اَّللَّ

 
لشيباني الجزري، عز  الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ا  -  1

 .  109/3م، 1997، 1لبنان، ط: -الدين ابن األثير، تحقيق: عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت 
 . 496/1انظر: يمانيون في موكب الرسول، سابق،  - 2
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َصْدرِِه َوَبْطِنِه، َحىتَّ احْنَىَن َجرِيٌر َحَياًء َأْن يُْدِخَل َجْنِبِه، َوَمَسَح بَِيِدِه َعَلى رَْأِسِه َوَوْجِهِه وَ 
 1".  َوَظْهَرُه َوُهَو َيْدُعو َلهُ  َيَدُه حَتَْت ِإزَارِِه َوُهَو َيْدُعو َلُه اِبْلرَبََكِة َوِلُذرِّيَِّتِه، مُثَّ َمَسَح رَْأَسهُ 

وجرير بن عبدهللا البجلي سادُس ستة بسط هلم الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ رداءه 
تكرميا وتشريفا هلم، وكلهم ميانيون، وهم: وائل بن حجر احلضرمي، واحلارث بن عبد 
كالل املداين، وأبرهة بن الصباح، واجلد بن ربيعة احلكمي، وأبيض بن محال املاريب، 

  وجرير بن عبدهللا البجلي.
الدعوة  سبيل  إخالصهم يف  وعلى  مكانتهم،  وعلو  على عظمة شأهنم  دليل  وهذا 
قبل  ـ  ـ أهل احلضارة  اليمانيون  اليت جاء هبا حممد رسول هللا، واستجاب هلا  اجلديدة 

 غريهم من أهل البداوة الذين عارضوه وتصدوا هلا.  
بعد عودته من أسلم على يديه عدد من أقيال املعافر وذي رعني وحوشب ذي ظليم  

املدينة، عقب إسالمه، وحني عاد إىل الرسول رجع على رأس وفد من قبيلة جبيلة، كانوا 
قد أسلموا، مث شهد مع النيب حجة الوداع، وهو الذي أمره ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن  
يستنصت الناس أثناء خطبة هذه احلجة، ذلك ألنه كان فارع الطول، هبي الطلعة، ندي 

 2يبا فصيحا، فكان جرير يعيد كالم الرسول ليسمعه البعيد ممن مل يسمع.. الصوت، خط
بصنعاء  العنسي  األسود  ردة  مواجهة  دور كبري يف  له  وكان  اليمن،  إىل  عاد جرير 
والقضاء عليها مع آخرين، أما بعد موته، وأثناء خالفة أيب بكر الصديق ـ رضي هللا عنه  

جنران. خمالف  واله  فقد  قضى  3ـ  وقد  بعض  ،  تبناها  اليت  الردة  حركة  على  هناك 
 األشخاص، وثبت احلكم ابقتدار وحنكة.  

 
ق: حسام الدين القدسي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، تحقي  -  1

 .9/ 372م، 1994مكتبة القدسي، القاهرة، 
 . 1/ 586يمانيون في موكب الرسول،  - 2
. ونجران قديما تشمل منطقة نجران وتثليث ووادي بيشة وتبالة وبالد السراة  589/1. ويمانيون،  2/ 155اإلكليل، الهمداني،    -   3

 حاليا".  جميعها، وهي: بجيلة وخثعم ونهد وأزد السرة "عسير 



331 
 

أما حني بدأت فتوحات الشام واحلرية، مث العراق الحقا، بعد ذلك ـ فقد انطلق جرير  
بن عبدهللا البجلي على رأس طالئع أهل اليمن، ومعه ذو الكالع احلمريي وقيس بن 

 املكشوح املرادي. 
خالد بن الوليد يف فتح احلرية ابلعراق، وكانت حتت سيطرة الفرس   لقد كان جرير مع

 آنذاك، بعد أن لعب دورا سياسيا وعسكراي يف ذلك.  
هـ توجه مع خالد بن الوليد من العراق إىل الشام ملواجهة الروم هناك، 13ويف العام  

ايم أيب وكان على واحدا من أبرز قادة موقعة الريموك؛ وألن هذه املعركة كانت آخر أ 
بكر الصديق، فلم يتم إعالن النصر فيها إال بداية أايم اخلليفة التايل عمر بن اخلطاب 

 رضي هللا عنه، وكان جرير بن عبدهللا البجلي هو الذي محل للخليفة نبأ النصر. 
  ، وقدم جرير ْبن َعْبد اَّللَِّ مَن السراة يف جبيلة فسأل أن أييت العراق قال البالذري: "

وقوم    ،عطى وقومه ربع ما غلبوا َعَلْيِه فأجابه ُعَمر ِإىَل ذلك فسار حنو العراقيُ َعَلى أن  
 1". مرزابن املذار فهزمه يزعمون أنه مر َعَلى طريق البصرة وواقع

وقال املسعودي يف مروج الذهب: "وقد كان جرير بن عبدهللا البجلي قدم على عمر 
وجعل هلم ربع ما ظهروا عليه من السواد،  وقد اجتمعت إليه جبيلة، فسرحهم حنو العراق،  

وسامَهَهم مع املسلمني، وخرج عمر فشيعهم، وحلق جرير بناحية األبلة، مث صاعد إىل 
 2انحية املدائن". 

هـ، قال البالذري: 14ليس ذلك فحسب؛ بل لقد واصل فتح األنبار مطلع سنة  
   3"قالوا: وفتح جرير بوازيج األنبار، وهبا قوم من مواليه".

 
 .  250م، 1988بيروت،  -فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَباَلُذري، دار ومكتبة الهالل  - 1
 .  244/2مروج الذهب ومعادن الجوهر، سابق،  - 2
 . والبوازيج تعني النواحي.  243فتوح البلدان للبالذري، سابق   - 3
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حنو  واملسلمني  العرب  قبل  من  والزاحف  األكرب  اخلطر  الفرس  استشعر  وهلذا 
امرباطوريتهم، فكان التحشيد والتجهيز لالنتقام من كل ما سبق، يف معركة أكرب، تغسل 

 عارهم وتعيد اعتبارهم، فكانت بعدها القادسية.
عن    وجلرير بطوالت عظمى يف القادسية، سنتكلم عنها الحقا يف معرض احلديث

 الدور اليمين يف القادسية، وعن فتوحات املناطق األخرى..
 
  

 أبو موسى األشعري

هو أبو موسى عبدهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن  
بكر األشعري، سيد الفوارس، وفقيه أهل البصرة، وهو من وادي زبيد بتهامة اليمن،  

سبأ، وله ما يقارب ثالمثئة وستني حديثا عن    ينتسب إىل األشعر بن سبأ أخي محري بن
 الرسول صلى هللا عليه وسلم. 

ووفقا للقاضي حممد بن علي األكوع، فاألشاعر قبيلة مينية قوية الشوكة والشكيمة،  
مرهوبة اجلانب، ومنازهلا ما بني ِسيف البحر غراب إىل حزاز اجلبال شرقا، وفيما بني مشري  

بيت إىل  جنواب  مقبنة  الفقيه،   بناحية  وبيت  وحيس  زبيد  مدهنم:  ومن  مشاال،  الفقيه 
 1وموانيهم: غالفقة واخلوخة، وقبائلهم: اجلماهر والركب واملعازبة والقراشية والزرانيق. 

كان أبو موسى من السابقني لإلسالم؛ إذ قدم مكة يف السنة الرابعة للبعثة النبوية،  
وظل يف اليمن يدعو قومه حىت صلح    فأسلم، مث عاد إىل قومه مبشرا ابلدعوة اجلديدة،

مع  الطائف  فتح  فرتة طويلة، وشهد  النيب  املدينة وصحب  إىل  بعده  احلديبية، ذهب 
الرسول، وكان من الصحابة املقربني إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، ولذا فقد كان أحد  

 
 .  44انظر: المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، نجم الدين عمارة اليمني، تحقيق: القاضي محمد بن علي األكوع،  - 1
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ألنه كان  للهجرة،  التاسعة  السنة  يف  اليمن  على  الرسول  اختارهم  الذين  عاملا    الوالة 
 ابلقضاء والفقه ومسائل الدين. 

قدم إىل املدينة املنورة بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم، على رأس مجاعة من  
أصحابه للجهاد، وشهد القادسية أايم عمر بن اخلطاب مع غريه ممن شهدها من القادة 

 اليمنيني وأيضا فتح بيت املقدس مع عمر بن اخلطاب.  
األقاليم اإلسالمية   هـ، وهي من أكرب  16واله عمر بن اخلطاب والية البصرة سنة  

يومذاك، وقد أسسها أتسيسا جديدا واختط معاملها خالفا ملا كانت عليه سابقا؛ إذ  
كانت أغلب بيوهتا من القصب والقش، فأسس جامعها ودار اإلمارة والسجن ابحلجر  
واللنب، ومن مث أتسست البيوت األخرى فيها على هذا النمط، وعرفت أول دار فيها  

ع، نسبة إىل الزعيم اليماين عبدالرمحن بن تبع احلمريي. كما شق للبصرة ابسم دار ابن تب
، كذلك قيامه 1هنرا خاصا هبا، عرف بنهر األبلة، أبمر من اخلليفة عمر بن اخلطاب.

بتوفري مياه الشرب ألهايل البصرة اليت كانت تعاين من شحة املياه العذبة فيها، ويتضح 
إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، وهو يذكر   قيسذلك أيضا من شكوى األحنف بن  

مقارنة حبياة سكان األمصار   له قساوة حياة سكان البصرة وشحة مياه الشرب فيها،
أاب موسى حبفر   -  رضي هللا عنه  -  اإلنتاج، فأمر عمر  األخرى، ذات املياه الوفرية الغنية 

ئر األجانة، ملسافة ثالثة حبفر ب  هنر عذب، وقد استجاب أبو موسى ألمر اخلليفة، فبدأ
 2فراسخ، حىت أوصله البصرة، وكان شرب الناس سابقا من هنر األبلة. 

أاب موسى   أما بعد: فإين قد بعثتُ وقد كتب عمر كتااب إىل أهل البصرة قال هلم فيه: "
أمريا عليكم، ليأخذ لضعيفكم من قويكم، وليقاتل بكم عدوّكم، وليدفع عن ذمتكم، 

 3". م، مث ليقسمه بينكم، ولينقي لكم طرقكمكأ وليحصي لكم في

 
 . 348. وفتوح البلدان للبالذري، 522انظر: الوثائق السياسية، سابق،  - 1
في التاريخ العربي اإلسالمي حتى نهاية العصر األموي، أزهار غازي مطر البهادلي، رسالة    قبيلة األشعريين ودورهم   -  2

 .  والفرسخ حوالي ستة كيلو متر.  84م، 2005ماجستير، جامعة ديالي، العراق،  
 . 424/1اإلصابة في تمييز الصحابة، سابق،  - 3
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وأعماهلا وكان  إدارهتا  وقسم  دواوينها  نظم  فقد  واإلدارية  السياسية  وخلربته وكفاءته 
للبصرة يف عام الرمادة فضل تزويد املدينة املنورة ابلطعام والزاد، فكانت البصرة من أفضل 

حنكة   بفضل  وإدارة  وترتيبا  تنظيما  اإلسالمية  موسى الوالايت  أيب  اليماين  الزعيم 
 األشعري. 

والصحايب اجلليل أبو موسى األشعري هو فاتح منطقة األحواز/ األهواز يف إيران سنة 
هـ، كما ذكر البالذري يف فتوح البلدان؛ حيث فتح سوق األهواز عنوة، وفتح هنر 17

ا هنرا،  تريي عنوة، وتوىل ذلك بنفسه يف سنة سبع عشرة؛ ففتحها رستاقا رستاقا، وهنر 
 1واألعاجم هترب بني يديه. 

ويف تلك البطوالت امللحمية اليت سطرها أبو موسى األشعري ورجاالته من اليمانيني  
 ومن أبرزهم الربيع بن زايد احلارثي وغريهم قال الشاعر:  

 لعمرك ما أضاع بنو أبينا    ولكن حافظوا فيمن يطيعوا
 عــــــــــــــــ أطاعوا رهبم وعصاه يوم    أضاعوا أمره فيمن يضي

 وعـــــــــــــــــــــوا كبة فيها قبــــــــــــــــــهها كتاب   فالقجموس ال ينهن 
 عـــــــــــــــ يــمـــووىل اهلرمزان على جواد   سريع الشد يثفنه اجل 

 عــــــ وخلى سراة األهواز كرها    غداة اجلسر إذ جنم الربي
داية الفتوحات وقد كان فتح األحواز على يد الزعيم اليماين أيب موسى األشعري ب

اليت تتالت يف بالد فارس؛ حيث فتح بعدها مدينيت: مناذر الكربى، ومناذر الصغرى، 
مث السوس وتسرت وجنديسابور وبرسيبوليس، عاصمة االمرباطورية الفارسية آنذاك. وجاء  
يف اتريخ ابن كثري عن فتح بالد السوس: "والسوس بلد قدمي العمارة يف األرض، يقال 

وضع على وجه األرض، وهللا أعلم. وذكر ابن جرير أهنم وجدوا قرب دانيال    إنه أول بلد
ابلسوس، وأن أاب موسى األشعري كتب إىل عمر بن اخلطاب يف أمره، فكتب إليه أن  

 
 . والرساتيق: السواد من األرض. والسواد من البلد: ُقراه. 366فتوح البلدان، البالذري، سابق،  - 1
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وقد أكمل أبو موسى فتح بقية   1يدفنه، وأن يُغيب عن الناس موضع قربه، ففعل..". 
ربى الوالايت اإلسالمية اليت شهدت تطورا هـ، وعاد إىل البصرة، ك20مدن األحواز سنة  
 كبريا يف عهده.  

وأبو موسى األشعري أيضا هو صاحب فكرة التقومي اإلسالمي ابلتاريخ اهلجري، وقد 
كانت الرسائل واملواثيق تُرقم بال اتريخ إىل تلك الفرتة؛ حيث أشار على اخلليفة عمر  

رخ به الواثئق والرسائل، وبدوره فقد  بن اخلطاب أبمهية اختاذ اتريخ معتمد للمسلمني، تؤ 
تشاور اخلليفة مع أصحابه ابملدينة، ومت االتفاق على التقومي اهلجري املعروف إىل يومنا  

 2هذا.
هـ، يف فرتة خالفة عمر بن اخلطاب إىل العام  16وظل واليا على البصرة من العام  

رة انتعاشا عمرانيا هـ أايم خالفة عثمان بن عفان. وخالل هذه الفرتة شهدت البص29
وحضاراي مل تعهده من قبل، كما واصل فتوحاته يف بعض املناطق األخرى، كغزوه لبالد  
آمد، وبالد األكراد حني كفروا، وفقا البن خلدون، ويبدو أنه قمع حركات الردة اليت  

 كانت قد بدأت ابلتململ يف هذه البالد.  
وسى هو الذي فقه أهل البصرة وأورد ابن حجر يف اإلصابة ما نصه: "كان أبو م 

وأقرأهم القرآن، وأخرج البخاري من طريق أيب التياح عن احلسن البصري، قال: ما أتى  
 3البصرة راكٌب خري ألهلها من أيب موسى". 

وكان أبو موسى األشعري ممن لعب دورا إجيابيا يف التحكيم يف فتنة علي ومعاوية،  
إال اجلميع،  عند  الكبرية  ملكانته  تفلح    نظرا  فلم  الكل،  من  أكرب  املشكلة كانت  أن 

مساعيه، كواحد من عقالء القوم، وللكاتب خالد حممد خالد كالم مجيل بشأن أيب 
 موسى يف هذه الواقعة يف كتابه رجال حول الرسول. 

 
 .  102/7البداية والنهاية، ابن كثير، سابق،   - 1
 .  875/1، ويمانيون حول الرسول، 52انظر: قرة العيون بتاريخ اليمن الميمون، ابن الديبع،  - 2
 .  917/1. وأيضا يمانيون في موكب الرسول، 182/4اإلصابة في تمييز الصحابة،   - 3
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كان من كبار قادة الفتح اإلسالمي يف بالد فارس، حيث روى البالذري يف فتوح 
الربيع بن زايد على مناذر، وسار إىل السوس، ففتح  البلدان أن أاب موسى استخلف  

الربيع مناذر عنوة، فقتل املقاتلة وسىب الذرية، حىت صارت مناذر الكربى والصغرى بيد 
كذا أشار القرطيب وابن حجر العسقالين يف ترمجتيهما للربيع. كما أنه فاتح   1املسلمني. 

هـ. قال ابن كثري: "إن مجاعة من 21منطقة "بريوذ" من أكراد إيران، بعد ذلك سنة  
األكراد، والتف إليهم طائفة من الفرس اجتمعوا، فلقيهم أبو موسى مبكان من أرض  

كما كان    2الربيع بن زايد، فهزم هللا العدو". بريوذ، فقاتلهم، مث استخلف على حرهبم  
هـ مع الزعيم   23اثلث ثالثة من القادة الفرسان الذين فتحوا اقليم كرمان الفارسي سنة  

اليماين عبدهللا بن بديل أمري أصبهان، وسهيل بن عدي من األحواز، واثلثهم الربيع بن 
 زايدة وايل بالد البحرين يومها. 

كان أبو أبو موسى األشعري وجه الربيع بن زايد احلارثي ففتح قال البالذري: "وقد  
، وبقي هناك قائدا للفتوحات اإلسالمية 3ما حول الشريجان، وصاحل أهل مب واالندغار".

هـ، وكان  29ومل يعد إىل البحرين، ليواصل بعد ذلك املسري حنو فتح بالد سجستان سنة  
غادرها مهزوما، ومت فتحها يف رجب   كسرى يزدجرد قد انتقل إليه من كرمان بعد أن 

هـ، واعتزل الفتنة أايم عثمان، مث وليها مرة  32هـ، وبقي واليا عليها حىت سنة  30سنة  
اثنية أايم خالفة معاوية بن أيب سفيان، وقد صحب معه كاتبه احلسن البصري، التابعي 

نستان، حىت  هـ، مواصال الفتوحات اإلسالمية حىت وصل كابول يف أفغا45املشهور سنة  
 هـ. 50سنة 

 

 

 
 .. 367فتوح البلدان، البالذري،  - 1
 . 149/7البداية والنهاية، ابن كثير،  - 2
 . والشيرجان من مدن إقليم كرمان. 379فتوح البلدان للبالذري،  - 3
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 الربيع بن زياد الحارثي

هو الصحايب اجلليل الربيع بن زايد بن أنس بن الداين احلارثي املذحجي، وفد على 
هـ، مث عاد إىل اليمن زعيًما على قومه يف جنران،    13عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه سنة  

ويف السنة التالية غادر إىل العراق مع قومه، وضمن رؤساء مذحج، ولعب دورا بطوليا  
 ذلك قال عمرو بن معدي كرب:  رائدا يف القادسية، ويف 

 ن كاألشطان بـــــــــــــــهـــــم رستم   كنا احلماة ـــــــــــــــوالقادسية حيث زاح
 منـــــــ اعة الرحـــــــا   ينوي اجلهاد وطـــــــــــرقــــــــ شــــومضى ربيع ابجلنود م

 حىت استباح قرى السواد وفارس    والسهل واألجبال من مكران 
سنة   البالد  51ويف  أهم  من  وهي  خراسان،  على  سفيان  أيب  بن  معاوية  واله  هـ 

الفارسية، بل عمق فارس هوية وحضارة، وكانت تتبع والية البصرة وواليها زايد بن أبيه، 
وأثناء توليته خراسان مت توطني مخسني ألف أسرة عربية فيها. يقول املؤرخ الفرح تعليقا 

الربيع ابلذات ابلغة األمهية؛ ألنه أكرب شخصية ميانية يف  على ذلك: ".. وكانت تولية  
العراق، وكان أغلب العرب بوالييت البصرة والكوفة من اليمانية الذين جاؤوا من مناطق 
اليمن، واستقروا بوالييت البصرة والكوفة يف الفتوحات، فاستجابة مخسني ألفا للمسري 

د ستكون ممكنة أكثر من أي شخص آخر،  بعائالهتم إىل بالد خراسان مع الربيع بن زاي
فالربيع من زعماء اليمانية، وهو زعيم قبائل مذحج ابلذات، ومعها طيء، كما أنه رأس  

 اليمانية ابلعراق آنذاك.. وقد قال الشاعر:  
 والبيت بيت بين الداين نعرفه   يف آل مذحج مثل اجلوهر الغايل

 وأيضا:
 1وف غرة اليمنإن تلق بين الداين تلقهم      شم األن

 
 .2/ 156يمانيون في موكب الرسول،  - 1
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عث الربيع بن زايد احلارثي ِإىَل ُخرَاَسان يف مخسني ألفا، ِمَن اْلَبْصَرِة مُثَّ بُ   قال الطربي: "
مخسة وعشرين ألفا، ومن اْلُكوَفة مخسة وعشرين ألفا، َعَلى أهل اْلَبْصَرة الربيع، وعلى  

 1".  ع بن زايد.أهل اْلُكوَفة َعْبد اَّللَِّ ابن أيب عقيل، وعلى اجلماعة الربي
ومل يتوقف طموح الربيع بن زايد عند هذا احلد فحسب؛ بل لقد جتاوزه غازاي إىل  

، يف آسيا الوسطى، وكان معه ابنه عبدهللا بن الربيع الذي أصبح أحد  2بالد ما وراء النهر
 هـ.53قادة الفتح. تويف يف مرو خبراسان سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
، 2زيد بن كثير بن غالب اآلملي أبو جعفر الطبري، دار التراث، بيروت، ط:تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير بن ي  -  1

 .226/5،  -ه 1387
الغربي من كازاخستان والجزء    -  2 الجنوبي  اليوم تشمل أوزباكستان والجزء  المنطقة  النهر: ما وراء نهر األوكسوس، وهذه 

 الجنوبي من قيرغيزستان. 
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بعيدا عن التعريف اإلجرائي للردة اليت أعقبت وفاة حممد بن عبدهللا صلى هللا عليه 
وسلم، فقد كانت إىل جانب كوهنا ردة دينية، يف جزء منها، كما أشارت الكثري من 
على  حمافظة  بقيت  القبائل  بعض  سياسية؛ ألن  ردة  فإهنا  أيضا  الكالسيكية  املصادر 

متمردة على سلطة املدينة املركزية، كما سنرى. وهذا هو األساس الذي مت دينها؛ لكنها  
بل اخلليفة األول أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ووزيره األول يومها  التعامل معه من قِ 

عمر بن اخلطاب، واللذين استطاعا تثبيت أركان اإلمرباطورية اإلسالمية العربية يف حلظة  
سي الكبري، ولوال ذلك احلزم والعزم من حلظاته األوىل حرجة من حلظات التحول السيا

 الندثرت دولة وحضارة بلغت املشارق واملغارب.
العربية، وهو   القبائل  أغلب  ارتدت  عليه وسلم  بعد موت حممد صلى هللا  املهم.. 
املشهد الذي استنفر عقل ووجدان اخلليفة األول يف أول عملية امتحان سياسي هلا ما 

خذ ورد مل يكن أمامه إال املواجهة احلامسة واحلازمة مهما كلفت من مثن؛ بعدها، وبعد أ
فهناك من ارتد عن الدين ابلكلية، ورأى أن طاعة أيب بكر ال تلزمه، وليس معنيا هبا، 

 وهو ما أشار إليه الشاعر احلطيئة بقوله: 
 ؟! رــــــــي بكــــبلعباد هللا ما أل فيا  أطعنا رسول هللا إذ كان بيننا 

 فتلك وبيِت هللا قاصمُة الظَّهِر!    ؟إذا مات بعده اً أيورثها بكر 
وآخرون حضروا إىل املدينة وأقروا ابإلسالم جبميع شعائره؛ عدا الزكاة فلن يسلموها، 

وهللا لو منعوين عقاالً مما كانوا  معلنني امتناعهم عن دفعها، فرد عليهم اخلليفة بقوله:  
. وهو ما يعين أن ذلك اإلعالن  عليه وسلم، لقاتلتهم عليهيؤدونه إىل رسول هللا صلى هللا

كان أشبه ما يكون ابلتمرد السياسي على دولة املدينة، خاصة أن بعضهم ظل حمافظا  
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على دينه، ومل ينتقل إىل دين آخر أو يعلن احلرب على اإلسالم؛ السيما وقد سرى خرب  
أن سلطة الدولة السياسية حىت   خالف كبار الصحابة يوم السقيفة بني القبائل، علما

ذلك اليوم مل تكن قد توطدت خارج املدينة "يثرب" فرأت بعض القبائل يف وفاة حممد  
بن عبدهللا فرصة للتخلص من أي سلطة جديدة؛ خاصة من املناوئني لقريش، القبيلة 
  اليت كانت ترى يف نفسها األفضلية على من سواها من قبائل العرب، وقد كان التزامها
السابق لسلطة املدينة هو بناء على اتفاقيات قبلية سابقة جرت بينهم وبني حممد بن 
عبدهللا، ومبوت أحد األطراف املوقعة على عقود االتفاقيات يكون هذا احللف منتهيا؛  
أما دعوة أيب بكر التيمي فال ختصهم وال عالقة هلم هبا، فهي شأن أهل "يثرب" وحدهم، 

جديدة تستلزم اتفاقيات أخرى جديدة، وهو ما مل يكن يعتقده وابلتايل فإن أي سلطة  
أبو بكر الصديق ووزيره األكرب عمر بن اخلطاب وكبار رجاالت الصحابة، وخاصة من 
له،   امتداد  املكيني، فقد كانوا يعتربون أن أاب بكر هو خليفة رسول هللا، وأن سلطته 

يب بكر للصالة ابلناس يف مرض  مستحضرين الشواهد اليت تعزز ذلك، كتقدمي الرسول أل
املوت. وال نستطيع القول هنا أن مجيع القبائل العربية خارج مكة واملدينة قد دخلت يف 
اإلسالم واعتنقته عقيدة، وإن دانت للرسول ابلسمع والطاعة، ألن بعضهم كان ينظر 

نة من لذلك من ابب االتفاق السياسي بني القبيلة من جهة والسلطة املركزية يف املدي
تبعية سياسية،  التبعية  اليهود، أي أن  أو بعض  جهة اثنية، مثلهم مثل نصارى جنران 
أمام أيب بكر وسلطة  التجارية والعالقات االجتماعية فقط. ومل يكن  فرضتها املصاحل 

 املدينة بشكل عام إال املواجهة العسكرية أمام هذه القبائل إلخضاعها من جديد.  
 يف أرجاء اجلزيرة العربية، فماذا عن الردة يف اليمن؟ هذا عن الردة بشكل عام  

ذكران سابقا أن فكرة اإلسالم نفسها صادفت حمبة يف وجدان وعقل اليمين التواق 
الستعادة جمده التليد، كون هذا التشريع اجلديد فكرة مجاعية ابملقام األول، يقوم على 

عليها اليمانيون قبل اإلسالم، فلسفة قانونية وتشريعية حضارية، وهي احلال اليت كان  
 -   ومن مث فقد كانوا من أوائل املناصرين له واملؤمنني بفكرته. وإذا كان حممد رسول هللا
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يذهب إىل القبائل لعرض فكرته عليها ودعوهتم للدين اجلديد    -  صلى هللا عليه وسلم
من اليمن   -  وقد ضربوا أكباد اإلبل  -  فإن اليمنيني أبنفسهم قد أتوا زرافات ووحداان

حىت وصلوا املدينة إلعالن إسالمهم وانضمامهم للدعوة اجلديدة، فكانوا هم السابقني 
األوائل، يف الوقت الذي ال تزال قريش نفسها تنصب شراك املكائد حملمد وقومه ممن 
اتبعه، وإذا كان البعض من قريش أو حنوها من القبائل قد دخل اإلسالم "مغنما" فإن 

لوه "مغرما"؛ جماهدين أبمواهلم وأنفسهم يف سبيله، فكانوا قوام الدعوة  اليمنيني قد دخ
اجلديدة وركنها العتيد يف بواكري فجرها األول. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إبحلاح:  
هل سينقض اليمنيون اليوم ما أبرموه ابألمس؟ وهل سريتدون عن دينهم الذي محوه منذ  

لسؤال األهم هنا: إذن ما طبيعة الردة اليت كانت يف أايمه األول؟ ابلطبع ال. ليعقبه ا
 اليمن؟ 

وقبل الشروع يف الدخول املباشر يف اإلجابة نشري أوال إىل أن البعثة النبوية قد جاءت 
وصنعاء حتت حكم االحتالل الفارسي، فيما القبائل اليمنية مل يهدأ هلا حال منذ مقتل  

الغضب اليمين ضد الفرس قد بلغ مداه، بقيادة سيف بن ذي يزن على يد الفرس، وكان  
زعيمهم "ابذان" الذي ابدر إلعالن إسالمه حفاظا على منصبه الذي أقره عليه حممد  
ومل  القومية،  أو  اجلنس  على  ال  الواحدة  الفكرة  على  يقوم  اإلسالم  عبدهللا؛ كون  بن 

رتاض عليه، وإن  يستطع اليمنيون معارضة أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو االع
كان يف نفوسهم من هذا العامل الفارسي ما فيه، أضف إىل ذلك أن بقية ابقية من 
حساسية الصراع العدانين القحطاين ال يزال يعتمل يف بعض النفوس، وأن هناك من رأى 
والتحدي   "القرشي"  العدانين  التحدي  اثنان:  حتداين  اليمنيني  على  اجتمع  قد  أنه 

مم وملا  الفارسي، وكالمها  املرحلة؛ السيما  تلك  اليمين يف  اإلنسان  نفس  منه  تشمئز  ا 
يتغلغل اإلسالم يف نفوس الناس، أو يعرفوا عنه كثريا؛ علما أن التململ السياسي وحركة 

على قيد احلياة،    -  صلى هللا عليه وسلم  -  الرفض تلك قد قامت وال يزال رسول هللا
الذي أوغل يف ظلم وإهانة اليمنيني، متذرعا  وقد ضاقوا ذرعا بتصرفات "ابذان" الفارسي  

ابلوالء للدين اجلديد، وبشرعية "املنصب" السياسي الذي منحه إايه حممد بن عبدهللا، 
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فقاد "عبهلة" حركة الرفض هذه، اليت أطلق عليها خصومه ردة دينية، للنيل منه، ولسلبه  
ع اليمن"  "رمحان  نفسه  لقب  وقد  "ابذان"،  ضد  االنتفاضة  "رمحان شرعية  غرار  لى 

اليمامة" مسيلمة احلنفي "الكذاب". معرتفا بنبوة حممد، علما أن دعوة "عبهلة" مل تشمل 
اليمن كل اليمن؛ بل "مذحج" فقط، أما مهدان ومحري وأقيال حضرموت ومعظم خوالن 
فلم يستجيبوا لدعوته، ومل يقدموا له والء؛ بل كانوا على النقيض من ذلك، فقد ساعدوا 

ء" على اخلالص منه بعد أن تلقوا رسائل من رسول هللا حتثهم على االستمساك "األبنا 
 1بدينهم، والتجمع يدا واحدة ضد األسود العنسي.

اليمين رأي آخر من منظور اجتماعي، إذ   وللدكتور محود العودي، عامل االجتماع 
رضت على يفسر حركة "عبهلة" حركة رد فعل سليب جتاه بعض املتغريات السلبية اليت فُ 

اليمنيني، وخيبت آماهلم يف الطموح حنو استقالهلم الوطين والتحرر من بقااي الفرس، وقد  
عملت سلطة املدينة على توطيدهم أكثر، وإعطائها صبغة شرعية ابسم اإلسالم، يف  
الوقت الذي كانوا يتطلعون إىل اخلالص منها، أضف إىل ذلك أن زكاة بالدهم جُتىب من 

إىل املدينة، دون النظر يف فقراء اليمن أنفسهم، وقد أشارت تعاليم اإلسالم اليمن، وحُتمل  
ما حصل كان خمالفا  لكن  فقرائهم،  وتُرد على  القوم،  أغنياء  تؤخذ من  الزكاة  أن  إىل 

 2لتعاليم اإلسالم نفسه، فكانت ثورة عبهلة. 
كتب  وذكر األكوع أن دعوة العنسي "عبهلة" قد مشلت كل خماليف اليمن، فجاءت  

أيمر الرجال حملاولته أو مصاولته، فقامت ضده القبائل    -  صلى هللا عليه وسلم  -  الرسول
وعبهلة أول من وسم القرشيني بلفظ "املتوردين" يف رسالة إىل معاذ بن جبل   3فقتلته.

خماطبا إايه: أيها املتوردون علينا أمسكوا علينا ما أخذمت من أرضنا، ووفروا ما مجعتم، 
   4به، وأنتم على ما أنتم عليه". فنحن أوىل

 
 .  78م، 2013،  8الرحمن عبدالواحد الشجاع، ط:انظر: تاريخ اليمن في اإلسالم، د. عبد - 1
 .  123المدخل االجتماعي في دراسة التاريخ والتراث العربي، سابق،  - 2
 . 148انظر: الوثائق السياسية اليمنية قبيل اإلسالم، سابق،  - 3
 .229/3تاريخ الرسل والملوك، سابق،  - 4



343 
 

اليت آتمرت عليه  امرأته  تزوج  بن ابذان  استوىل عبهلة على صنعاء وقتل شهر  وملا 
يستميل   وأن  عبهلة،  حملاربة  الرسول  بعثه  الذي  املرادي  املكشوح  بن  قيس  مع  الحقا 
 األبناء جلانبه، كما بعث بعده فروة بن مسيك املرادي سندا ودعما له. وتذكر بعض
األخبار أن الرسول حث األبناء على مواجهة عبهلة، ففعلوا، رغبة منهم لتثبيت سلطتهم  

  1يف اليمن، وقد فقدوا دعم فارس. 
بن  قيس  أيضا  ومعه  عبهلة  بشأن  املستحر  للجدل  واختصارا  حال..  أية  وعلى 

وفورة بن مسيك املرادي الذي أاثره الكثري من معديكرب    املكشوح املرادي، وعمرو بن
املؤرخني وخاصة املعاصرين، فحركة عبهلة تندرج ضمن مفهوم الردة، سواء الردة الدينية  
أو الردة السياسية، مهما كانت نبل مقاصده وسالمة نيته، ومهما كان شعوره القومي 
جتاه وطنه، علما أن مفهوم الوطن مل يكن متبلورا يف تلك الفرتة يف الذهنية اجلمعية، كما 

يوم، وما قام به من مناوءة ومواجهة للسلطة املركزية يف املدينة يندرج  هو الشأن عليه ال
 ضمن إطار التمرد على شرعيتها، وهلذا متت مواجهته من قومه بدرجة رئيسية. 

أما عن ردة كندة من حضرموت فرتجع بدرجة أوىل إىل التعسف الذي كان من قبل  
اهلم زكاة، رغم هني اإلسالم عن الوايل زايد بن لبيد البياضي الذي استصفى كرائم أمو 

وومسها، فإذا الناقة للعداء بن حجر أخي شيطان،   2"بكرة"  ذلك؛ حيث عمد إىل أخذ 
وكان أخوه قد أوهم حني أخرجها، وكان امسها شذرة، وظنها غريها. فقال العداء: هذه  

الم. انقيت. فقال شيطان: صدق، فأطلقها وخذ غريها. فاهتمه زايد ابلكفر ومباعدة اإلس
فمنعهما عنها وقال: صارت يف حق هللا. فلجأ يف أخذها، فقال له: ال تكونن شذرة 

! إن الذليل من أكل يف . ضام وأضطهدوس. فنادى العداء: اي آل عمرو، أُ عليكم كالبسُ 
داره! واندى حارثة بن سراقة بن معدي كرب، فأقبل إىل زايد وهو واقف، فقال: أطلق  

فقال زايد: ما يل إىل ذلك سبيل. فقال حارثة: ذاك إذا كنت الرجل وخذ غريها.    "بكرة"
يهوداي، وأطلق عقاهلا وبعثها وقام دوهنا، فأمر زايد شبااب من حضرموت والسكون فمنعوه  
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بنو معاوية حلارثة   البكرة، وتصاحيت كندة، وغضبت  وكتفوه، وكتفوا أصحابه وأخذوا 
وت لزايد،  والسكون  حضرموت  وغضبت  أمرهم،  من وأظهروا  عظيمان  عسكران  واىف 

هؤالء، ومل حيدث بنو معاوية شيئا ملكان أسرائهم، ومل جيد أصحاب زايد سبيال يتعلقون 
به عليهم، وأمرهم زايد بوضع السالح فلم يفعلوا، وطلبوا أسراءهم فلم يطلقهم، وهند  

ى إىل إليهم ليال فقتل منهم وتفرقوا، فلما تفرقوا أطلق حارثة ومن معه. فلما رجع األسر 
أصحاهبم حرضوهم على زايد ومن معه، واجتمع منهم عسكر كثري، واندوا مبنع الصدقة،  

  1.فأرسل احلصني بن منري، وسكن بعضهم عن بعض، فأقاموا بعد ذلك يسريا
ومن هنا مسيت ردة حضرموت أو كندة، مع أن القضية يف أساسها خالف "إجرائي" 

األطراف إىل ما رآه ردة دينية، وهو يف يف أمر الصدقات، تطور من وجهة نظر أحد  
 الواقع غري ذلك.  

وهكذا نزعت الردة أو ما يسمى ابلردة يف اليمن إىل منطلقني اثنني: املنطلق األول: 
الوطين، القومي، العرويب اخلالص يف مواجهة "املتوردين" من الفرس الذين ال أينس هلم 

، تشبثوا بقشة الشرعية اإلسالمية ملواصلة  اليمنيون من سابق، وليسوا يف نظرهم إال حمتلني
 احتالهلم.  

املنطلق الثاين: مقاومة الظلم أو التعسف الذي القاه اليمنيون من قبل الوايل الذي 
 عمد إىل أخذ كرائم األموال يف الصدقة، رغم هني اإلسالم عن ذلك.  

غلب، مث حسن وهناك ردة أخرى لكنها فردية أو قليلة، مت القضاء عليها داخليا يف األ
 إسالمهم. 

وعلى أية حال، وأاي يكن األمر.. فبعد انتهاء أمر الردة يف اليمن، واليت ال تشبه ردة  
بعض القبائل العربية األخرى، توافدت مجوع اليمنيني للمشاركة بعد ذلك يف الفتوحات  
أوىل   من  اليت كانت  فخرجت محري  وراءها،  وما  وفارس  والعراق  الشام  يف  اإلسالمية 
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،  1طلب اخلليفة أيب بكر الصديق، ومعها نساؤها وأطفاهلا.   القبائل اليت خرجت ملبية
وما كان لدولة اخلالفة أن تنهض حبروب التحرير دون االعتماد على قوة وخربة اليمنيني 

 2العسكرية، وكثافتهم البشرية.
 

 دور اليمنيين في القضاء على الردة  

ة للهجرة النبوية، بعد تويف حممد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يف املدينة سنة إحدى عشر 
ما يقارب ثالثة وعشرين عاما على دعوته اجلديدة، وملا تتجذر بعد يف أطراف اجلزيرة  
العربية وشرقها، خاصة يف الشام والعراق، ولذا فعند إعالن وفاته ارتدت نسبة كبرية من  

 العرب عن الدعوة، وكل قبيلة أو فريق يعلل سبب ردته بعلة ختتلف عن اآلخر.  
لعب اخلليفة األوىل أبو بكر الصديق ـ رضي هللا عنه ـ دورا كبريا يف التصدي وقد  

ورابطة   القائد  ثبات  لوال  اجلديدة  ابلدعوة  تعصف  أن  اليت كادت  العبثية  احلالة  هلذه 
جأشه، ومعه جنوده املخلصون، وخاصة من أهل املسجدين مكة واملدينة، وأيضا أهل 

لبوه زرافات ووحداان، ذائدين عن الدعوة اجلديدة  اليمن الذين استنجد هبم اخلليفة، ف
 بشجاعة واستبسال.. 

يقول الواقدي عن الدور اليمين يف حروب الردة بعد أن أرسل اخلليفة أبوبكر رسائله 
إىل ملوك اليمن: وكان الذي بعثه ابلكتب إىل اليمن أنس بن مالك، خادم رسول هللا 

م حىت قدم أنس رضي هللا عنه يبشره بقدوم صلى هللا عليه وسلم، قال: فما مرت األاي
أهل اليمن، وقال: اي خليفة رسول هللا، وحقك على هللا، ما قرأت كتابك على أحد إال  
والزرد   والعديد  العدد  يف  جتهزوا  وقد  دعوتك،  وأجاب  ورسوله،  هللا  طاعة  إىل  وابدر 

وأي رجال؟! وقد    والنضيد، وقد أقبلُت إليك اي خليفة رسول هللا مبشرا بقدوم الرجال،
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أجابوك شعثا غربا، وهم أبطال اليمن وشجعاهنا، وقد ساروا إليك ابلذراري واألموال 
والنساء واألطفال، وكأنك هبم وقد أشرفوا عليك، ووصلوا إليك، فتأهب إىل لقائهم.  
قال: فُسرَّ أبوبكر رضي هللا عنه، وقد الحت غربة القوم ألهل املدينة. قال: فأخربوه،  

ا األعالم فركب  ونشروا  وعددهم،  زينتهم  وأظهروا  وغريهم،  املدينة  أهل  من  ملسلمون 
اإلسالمية، ورفعوا األلوية احملمدية، فما كان إال قليل حىت أشرفت الكتائب واملواكب  
يتلو بعضها بعضا، قوم يف أثر قوم، وقبيلة يف أثر قبيلة، فكان أول قبيلة ظهرت من 

الداودية، والبيض العادية، والسيوف اهلندية، وأمامهم قبائل اليمن محري، وهم ابلدروع  
ذو الكالع احلمريي، رضي هللا عنه؛ فلما قرب من الصديق رضي هللا عنه أحب أن  

 يعرفه مبكانه وقومه، وأشار ابلسالم، وجعل ينشد ويقول:  
 بـــــــــــــــــون ابلرتـــــــــــالـــعـــأهل السوابق وال    د ــــــــــــولـــــــــــــ والــــــــــنيأتتك مِحْري ابألهل
 بـــــــة   يردوا الكماة غدا يف احلرب ابلقضـــــــقـــوس عمالـــــــــــــــــأسد غطارفة، ش

 تنا   وذو الكالع دعا يف الضرب والنسب ــــــــــــــمـــــــــ احلرب عادتنا والضرب ه
 بــــــــــــطــــــــــــاس أمجعهم    وساكنيها سأهويهم إىل العدمشق يل دون كل الن

قال: فتبسم أبوبكر الصديق رضي هللا عنه، مث قال لعلي بن أيب طالب رضي هللا 
عنه: اي أاب احلسن أما مسعت رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يقول: إذا أقبلت محري 

الشرك أمجعني. فقال اإلمام  ومعها نساؤها حتمل أوالدها فأبشر بنصر هللا   على أهل 
علي: صدقت، وأان مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال أنس رضي هللا عنه:  
وسارت محري بكتائبها وأمواهلا، وأقبلت من بعدها كتائب مذحج، أهل اخليل العتاق 

ما وصل إىل والرماح الدقاق، وأمامهم سيدهم قيس بن هبرية املرادي رضي هللا عنه، فل
 :الصديق رضي هللا عنه، جعل يقول

 أتتك كتائب منا سراعا    ذوو التيجان أعين من مراد
 1فقدمنا أمامك كي تراان   نبيد القوم ابلسيف النجاد 
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وينقل املؤرخ املعاصر الدكتور نزار عبداللطيف احلديثي بعضا من الرواايت اليت فصلت 
اليمنيني على أيب بكر الصديق لالنضمام للجيوش املتصدية للردة  حادثة التوارد من قبل  

"ويبدو أن اخلليفة الحظ جيدا بعد اجلهد الذي بذله أهل املدينة يف القضاء على الردة  
األمر  وأن  الكثري..  الشيء  الضحااي  من  قدموا  وأهنم  أُرهقوا،  أهنم  املعارضة  وحركات 

ديد، إال أنه كان يدرك أيضا أن أهل مكة  يستوجب إشراك العرب اآلخرين يف اجلهد اجل 
جتار، وأن إقدامهم على القتال بطيء، كما أن بقية اجلزيرة يف الشمال والشرق كانت 
مرتدة؛ هلذا نراه خيص أهل اليمن من املؤمنني واملسلمني، أي أنه مل ينتدب مرتدا من 

ب أهل اليمن اليمن، وأرسل هلم بكتاب مع أنس بن مالك يدعوهم إىل اجلهاد. استجا
لطلب اخلليفة، وخرجوا إىل املدينة، وقد صورت الرواايت خروجهم يف شبه كتائب يتلو  
اليمن،   أهل  وخرجوا الستقبال كتائب  زينتهم  أظهروا  املدينة  أهل  وأن  بعضا،  بعضها 
فأشرفت تلك القبائل قوم يف إثر قوم، وقبيلة يف إثر قبيلة، فكانت أول قبيلة ظهرت من 

يتقدمها ذو الكالع احلمريي، وأقبلت بعدها كتائب مذحج وإمامهم قيس قبائل محري، 
 1بن هبرية، مث أقبلت األزد.

ورغم أن احلديثي ينتقد هذه الرواية من حيث عدم اإلشارة إىل تفاصيل حروب هذه  
القبائل، وعدم توفر املعلومات التفصيلية اليت تبني كيفية تشكيل هذه اجليوش اليت سارت  

الشام. اليت إىل  القبائل  أوىل  من  "مِحْرَي" كانت  أن  الواضح  من  يضيف:  أنه  إال  .إخل؛ 
خرجت ملبية طلب اخلليفة أيب بكر، ومعها نساؤها وأطفاهلا، فقد اجته أنس بن مالك 
أوال إىل ذي الكالع الذي ابدر إىل استنفار قبيلته، ولعل توجه أنس إىل ذي الكالع  

الدفاع عن اإلسالم العنسي" إضافة إىل   يعود إىل دوره يف  ضد حركة عبهلة "األسود 
مكانة محري، بوصفها قبيلة كانت يف السلطة إىل وقت قريب؛ إذ رغم أن الدولة احلمريية  
سقطت إثر غزو األحباش لليمن إال أن نظمها وتقاليدها، وكثريا من مظاهر قوهتا كانت  

السال  وصناعة  احلرب  يف  بتقاليدهم  احلمرييون  ُعرف  وقد  ذي  قائمة،  إن كتلة  مث  ح، 
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ُعْرَوُة  ، وقد ذكر ابن سعد يف طبقاته أن  1الكالع ارتبطت ابلنقوش القدمية ابحلروب.. 
بني الرسول صلى هللا عليه وسلم    ِحَصاَر الطَّاِئفِ مل يشهدا  َغْيالُن ْبُن َسَلَمَة  و ْبُن َمْسُعوٍد  

َعَة اْلَعرَّ   "ُجَرشَ ـ "َكااَن بِ   وثقيف، فقد اَداِت َواْلَمْنَجِنيِق والدابابت فقدما وقد  يـَتَـَعلََّماِن َصنـْ
كم جنوب مخيس مشيط التابعة ملنطقة   15على مسافة  وُجرش    .2انصرف رسول هللا
حيتوي املوقع على بقااي مبان ضخمة  و .  اليوم  السعودية   اململكة العربية   عسري جنوب غرب

عادات احلربية من ، فلم جُتتث املمارسات وال3.بعضها من احلجارة وأخرى من الطني
واملفاهيم احلربية    جزيرة العرب بسقوط دولة سبأ؛ بل استمرت التنظيمات احلربية وعاداهتا

 4األوىل. يف بعض التنظيمات احلربية يف العصر اجلاهلي والعهود اإلسالمية 
ويعقب ابلقول: شاركت محري يف حروب التحرير يف وقت مبكر من خروجها، وترد 

هـ بني "أبل وزيزا" بقيادة 13كالع يف أول معركة مع البيزنطيني سنة  اإلشارة إىل ذي ال
خالد بن سعيد، ومن احملتمل أن جيش محري كان من اخليالة، إضافة إىل ُمشاة يرمون 
النبل.. وقد خرجت قبائل أخرى بعد محري إىل جبهة الشام. ويذكر األزدي وصول خثعم 

م اخلشمي، وأهنم التحقوا بيزيد بن أيب يف حوايل األلف مقاتل، وعليها ابن ذي السه
سفيان، كما اجتمع إىل اخلليفة مجع من مهدان ومراد واألزد مع قبائل أخرى بلغ ثالثة  
آالف، وقيل ألفا، فسريهم اخلليفة مع هاشم بن عتبة، والتحقوا أبيب عبيدة، مث أعقبهم  

أكثر من ألفي مقاتل، محزة بن مالك اهلمداين ومعه أربعمئة من عبيدة، وقيل أعقبهم يف  
  5ملتحقا أبيب عبيدة.
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 في معركة اليرموكالدور اليمني 

الدعوة  اليمنيون لعب دور جديد يف  ابتدأ  األربعة  الراشدين  اخللفاء  بداية فرتة  مع 
واجلهاد يف الشمال والشرق، ذلك أن فائض النشاط، وفائض اخلربة القتالية املتوارثة قد 
الشام،  ابتداء من  الذي وسع من جغرافية االمرباطورية اإلسالمية،  الدور  أهلتهم هلذا 

 دلس... إخل.  فالعراق ففارس فاألن
لقد "أصبح أهل اليمن عنصرا أساسيا يف جيش اخلالفة يف الشام، غري أن معلومات 
الرواة عن حروب التحرير ال متثل واقع مشاركة أهل اليمن متثيال دقيقا، ألن الرواايت اليت  
قبائل شاركت يف حروب   إىل  أشارت  الفسطاط  أو خطط  الشام  حتدثت عن خطط 

وقدمت واقعا أوسع مما قدمته الرواايت عن تشكيالت اجليوش،   التحرير أبحجام كبرية،
فذكرت كتال قبلية أخرى، إذ أهنا مل تذكر زمن خروجها أو دورها يف حروب التحرير، 
مثل األوزاع من محري يف الشام، وهي كتلة قبلية شبيهة بذي الكالع، فهي أيضا بطون 

أهنا أيضا كتلة ُشكلت سابقا من قبائل متعددة، جتمعت حول األوزاع بني جبلة، فك
ألغراض عسكرية، كذلك رعني واملعافر، ومها أيضا كتلتان من بطون قبلية متعددة، فيها  
من مهدان واألشعريني والسكاسك، وهذه الكتلة كانت تقيم يف املعافر من منطقة محري..  

يادة وكذلك آل أبرهة بن الصباح من ذي أصبح، والذين خرجوا يف عهد اخلليفة عمر بق
أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة، ويقال أنه كان إذا سارَ، ساَر خلَفه مخسمئة، وقيل مخسة  

 1آالف رجل من مِحْري حتت ركابه.. 
وكان أولئك اليمانيون هم املوجة األوىل من مستنفري أهل اليمن، وكانوا ميثلون الغالبية 

هـ، بقيادة أربعة  13فر  العظمى يف اجليش الذي بعثه أبو بكر إىل الشام يف صفر يف ص
أمراء، منهم أبو عبيدة بن اجلراح وشرحبيل بن حسنة الكندي، مث أسند أبو بكر القيادة 
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هـ، وهزموا الروم يف موقعة 13العامة إىل خالد بن الوليد، فانضم إليهم يف شهر ربيع  
 1هـ.13أجنادين يف ستة مجادي األوىل سنة 

وقد تقدم إليك ابطال   لة جاء فيها: "..  وكتب أبو بكر إىل خالد بن الوليد رسا 
 2..". ويكفيك بن معد يكرب الزبيدي ومالك بن االشرت ،اليمن وأبطال مكة 

وقد مت تقسيم اجليش إىل ستة وثالثني كردوسا، يضم كل كردوس ألف مقاتل، كان 
على رأسها من الزعماء اليمانيني: شرحبيل بن حسنة الكندي ودحية بن خليفة الكليب  

الكالع احلمريي وحوشب ذو ظليم والسمط بن األسود الكندي ومعاوية بن حديج  وذو  
بن وعمرو  الدوسي  بن محمة  عمرو  بن  وامرؤ  معديكرب    السكوين وجندب  الزبيدي 

القيس بن عابس الكندي ومسروق العكي، وكان قيس بن مكشوح املرادي على رأس 
أغلبها ميين، سواء كانوا من أصيلي   -  كما نرى  -  . فالعدة3فرقة من اخليل وراء امليسرة. 

الشتات  مينيي  أو من  مثل مهدان ومذحج وحضرموت وكندة وخوالن،  نفسه،  اليمن 
خثعم  مثل  املدينة،  ضواحي  يف  اليمن  خارج  القاطنة  والعشائر  القبائل  أي  والتخوم، 

 4وقضاعة وجذام وعاملة، أو يف حميط الشام مثل غسان، أو العراق، مثل خلم.
  ، وكان فيها األزد ومذحج وحضرموت وخوالن  ،الروم على ميمنة املسلمنيمحلت  و 

وثبتوا   ،وقاتلوا قتاال شديدا  ،فحملت عليهم الروم محلة منكرة فصربوا هلم صرب الكرام
ومحلت عليهم كتيبة اثلثة    ، ومحلت عليهم كتيبة اثنية فصربوا صربا مجيال  ،ثباات حسنا

در منهم عمرو بن معد يكرب الزبيدي وهو املقدم على فابت  ،فأزالوا املسلمني عن امليمنة 
وهم يعظمونه ملا سبق من شجاعته يف اجلاهلية وكان يوم الريموك   ،زبيد واألمري عليهم

وقد   - فلما نظر إىل قومه ،قد مر له من العمر مئة وعشرون سنة إال أن مهته الشجاعة 
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ن األعداء وتفزعون من شرب صاح يف قومه اي آل زبيد اي آل زبيد تفرون م - نكشفواا
 ؟ نزعاج من كالب األعالجفما هذا اال  ؟ أترضون ألنفسكم ابلعار واملذلة   ؟كاس الردى

عليكم وعلى اجملاهدين والصابرين فإذا نظر إليهم وقد لزموا الصرب   أما علمتم أن هللا مطلعٌ 
أرضيتم    ؟ة فأين هتربون من اجلن  ،يف مرضاته وثبتوا لقضائه أمدهم بنصره وأيدهم بصربه 

كالم سيدهم عمرو بن معد    زبيدٌ   قال فلما مسعتْ   ؟ابلعار ودخول النار وغضب اجلبار
فاجتمعوا حوله زهاء من    ،رجعوا إليه وعطفوا عليه عطفة اإلبل على أوالدهافيكرب  

ومحلت معهم محري وحضرموت    ،مخسمائة فارس وراجل وشدوا على القوم شدة واحدة
 1. زالوا الروم عن أماكنهمأف ، وخوالن ومحلوا محلة صعبة

وهكذا كانت تلك البطوالت اليمنية اليت لعبها القادة السبب يف االنتصار على الروم  
 يف واحدة من معارك اإلسالم الفاصلة اليت كان هلا ما بعدها. 

بعد موقعة الريموك استقرت كثري من القبائل اليمنية يف بالد الشام كخوالن ومذحج  
ن، ممن مل يلتحقوا ابملعارك األخرىـ، وكان قد أقعدهم العذر أو السن،  وذو الكالع ومهدا

وبرز هناك العديد من الشخصيات مثل أبو مسلم عبدهللا بن ثوب، رئيس قراء أهل 
الشام، وهو من خوالن، وأيضا أبو إدريس اخلوالين، واستقرت خوالن يف محص وداراي،  

سان ومحص وداراي. واستقرت بطون  كما استقرت مذحج يف الالذقية وغوطة دمشق وكي
من مهدان يف األردن، واستقرت األشاعرة يف طربية، وبعضهم دمشق، وحني تويل معاوية  
بن أيب سفيان اخلالفة أقطعهم البثنية وحوران؛ أما األزد فقد توزعوا على دمشق ومحص  

 والرملة. 
فعالة يف أحداث فتح الشام، وخالصة القول: إن اليمنيني أفرادا وقبائل شاركوا مشاركة  

االستقرار يف القطر   -  إن مل يكونوا كلهم  -  ، واختار جلهموخاصة يف معركة الريموك
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السوري بعد انتهاء القتال، متخلني هنائيا عن بلدهم األصلي اليمن، أو عن مساكنهم  
 1يف ضواحي املدينة ومكة. 

 

 في معركة نهاوند  الدور اليمني 

سن هناوند  معركة  اليت    20ة  كانت  املعارك  من  وتعترب  األقوال،  أصح  هجرية على 
هيأت ملا بعدها من الفتوحات العربية اإلسالمية، ولعب فيها اليمنيون دورا بطوليا رائدا، 
فاحتتها..  هي  وكانت  تلتها،  اليت  االنتصارات  لتلك  الفتوح"  "فتح  مبعركة  مسيت  وقد 

املعركة كانوا من اليمنيني الذين شاركوا  وإبمجاع أغلب املصادر التارخيية فإن أبطال هذه  
يف املعارك السابقة، وكسبوا اخلربات احلربية والعسكرية، كما كانوا رجاالت قيادة ال يشق 
هلم غبار. ومن أبرز قادة هذه املعركة عمار بن ايسر العنسي الذي كان والًيا على الكوفة  

ة بن اليمان، وجرير بن عبدهللا أايم عمر بن اخلطاب، وكانت هناوند قريبة منها، وحذيف
البجلي وقيس بن مكشوح املرادي واالشعث بن قيس الكندي وأبو موسى األشعري 
واألقرع بن عبدهللا احلمريي وسعيد بن قيس اهلمداين ووائل بن حجر احلضرمي وعمرو  

 بن معدي كرب.. 
 البجلي، ومت أما بعدها فقد مت فتح إقليم مهذان ببالد فارس بقيادة جرير بن عبدهللا  

موسى  أيب  يد  على  وأصبهان  الكندي،  قيس  بن  األشعث  يد  على  أذربيجان  فتح 
 األشعري، وواصل قيس بن مكشوح فتوحاته بعد ذلك إىل مصر كما سنرى الحقا..

وقد كان األشعث بن قيس أول واٍل لبالد أذربيجان يف اإلسالم حىت هناية خالفة  
 عثمان بن عفان رضي هللا عنه.
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 ور اليمني في معركة القادسية الد

ابدئ ذي بدء نستطيع القول: أنه إىل جانب كون معركة القادسية إسالمية وثنية، 
 فهي أيضا عربية فارسية، قطب رحاها يتمثل يف طرفني اثنني: 

عمر بن اخلطاب، رضي هللا عنه، أحد عظماء   الثاين  اخلليفة   بقيادةاألول: سياسي،  
التاريخ اإلنساين قاطبة الذي أراد أتمني اجلزيرة العربية قوميا من جهة الروم مشاال، ومن 
العربية  االمرباطورية  نفوذ  لبسط  الكبري،  احلضاري  مشروعه  طريق  يف  شرقا.  الفرس 

 اإلسالمية اجلديدة.  
بدرجة رئيسية الذين شكلوا أغلبية اجليش    الثاين: عسكري، ميداين، قوامه اليمنيون

اإلسالمي العريب يف هذه املعركة كما سنرى، َعددا وُعدة وخربة وكفاءة؛ فكان اليمنيون 
هم قطب الرحى وحجر الزاوية يف معركة القادسية، كما كانوا قبل ذلك يف "الريموكيتني" 

 .  وإن كان دورهم يف القادسية أبرز وأقوى
ل أكثر يف احلديث عن القادسية والدور اليمين األكرب، نشري إىل وقبل أن نبسط القو 

ما سبقها من املعارك يف العراق، وكانت مبثابة التمهيد هلا، والدور اليمين األعظم أيضا  
الفتوحات   عملية  يف  األساس  الالعبون  هم  اليمنيون  وكيف كان  املعارك،  هذه  يف 

 اإلسالمية يف العراق وفارس وما وراءمها..  
 

 ـ موقعة الجسر 1

بينها وبني معركة الريموك أربعون يوما  13كانت موقعة اجلسر يف شعبان سنة   هـ، 
فقط، بقيادة أيب عبيدة الثقفي واملثىن بن حارثة الشيباين، أما من الفرس فقد كان على  
بن  عمر  أرسل  املعركة  هذه  ويف  اجلسر ابحلرية.  موقعة  جاذوية" يف  بن  "هبمن  رأسها 
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قبيلته جبيلة كاملة مددا للمثىن بن حارثة الذي اخلطاب جرير   البجلي مع  بن عبدهللا 
 1استمد اخلليفة إلجناز النصر. وقد انتهت املعركة ابنتصار الفرس وهزمية املسلمني.

 

 ـ موقعة المذار 2

مل تكن وقعة موقعة اجلسر على املسلمني والعرب سهلة، بسبب ما انهلم من اهلزمية؛  
استسلم أو اهنزم معنواي فإن الزعيم اليماين جرير بن عبدهللا البجلي   وإذا كان البعض قد

الذي مسع هبذه املوقعة قد استنفر قواه، هو ومن معه من اجلند والفوارس، معلنا النفري  
واالقتصاص من تلك الواقعة، فسار على رأس قبيلة جبيلة اليمنية إىل العراق، ويف موقعة 

فرس ويكتبوهنا" عسكر هناك جبنوده، وكلهم أمل ابلنصر، املذار "املزار كما ينطقها ال
 وروح واثبة، مشرئبني لساعات اللقاء احلامسة مع الفرس.  

وبدأت ساعة الصفر، ومحي الوطيس، بني الطرفني، اإلسالمي العريب، بزعامة جرير 
من  آالف  عشرة  رأس  على  "املرزابن"  بزعامة  اجملوسي  والفارسي  البجلي،  عبدهللا  بن 

اورة الفرس. وعلى الرغم من فارق العدد والعدة مع الفرس إال أن النصر كان يف األس
هناية املعركة لصاحل جرير بن عبدهللا البجلي وقومه اليمنيني، ومعه قليل من العرب من  

 2غري اليمن، قال ابن كثري: أرسل عمر جرير بن عبدهللا يف أربعة آالف إىل العراق.
نصر حليف املسلمني، إذ قتل جرير القائد الفارسي وجندله  ويف هناية املعركة كان ال

صريعا، وفشل الفرس حىت عادوا القهقرى، وكرب املسلمون، وعاد بعضهم حيمل نبأ النصر 
إىل مركز اخلالفة يف املدينة املنورة، بينما بقي اآلخرون هناك حيرسون الثغور ومكاسب  

 النصر العظيم.  
 

 
 .7/ 35البداية والنهاية، سابق،  - 1
 . 26/7البداية والنهاية،   - 2
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   ـ موقعة النخلة والبويب3

هنر صغري، اش بينهما  يفصل  متقارابن،  موضعان  ومها  أكثر،  البويب  مبوقعة  تهرت 
هـ. أراد الفرس االنتقام ألنفسهم  13ويقال للنخلة أحياان النخيلة، وكانت يف رمضان سنة  

من العرب، واستعادة امتياز النصر األسبق يف موقعة اجلسر، إال أهنم مل يكونوا يدركون 
م أي  القائد يف  عليه. كان معىن عظمة  القضاء  أو  بلعه  قائد يسهل  فليس كل  عركة، 

أمامهم مرة أخرى الزعيم اليماين جرير بن عبدهللا البجلي الذي أصر على قيادة هذه  
املعركة، حفاظا على مكتسبات النصر السابق يف املذار، فحشد الفرس ما حشدوا بقيادة 

لبجلي ملواجهتهم بقبيلته جبيلة زعيمهم "مهران" يف الوقت الذي استعد جرير بن عبدهللا ا
اليت كان على رأسها، ودارت املعركة بني الطرفني، وآلت إىل نصر مؤزر للعرب واملسلمني 
بزعامة جرير الذي كان على رأس عشرة آالف فقط، بينما كان مهران على رأس مئة 

 ألف من قومه..!  
هم، وهزمهم عند النخيلة،  قال ابن كثري: "َواَقَع جريُر بن عبدهللا الفرَس، وقتل قائد

وقد قُتل من الفرس يومئذ وغرق قريب من مئة ألف. وكانت هذه الوقعة ابلعراق نظري 
الريموك ابلشام، وذلت هلا رقاب فارس.. وبعثوا ابلبشارة واألمخاس إىل عمر بن اخلطاب 

 1رضي هللا عنه". 
، واملنذر ْبن حسان ْبن فتوىل قتل مهران جرير ْبن َعْبد  وذكر البالذري ما نصه: " اَّللَِّ

 2".وتنازعا نزاعا شديدا ،ضرار الضيب، فقال: َهَذا أان قتلته، وقال َهَذا أان قتلته
 3.َواْحتَـزَّ رَْأَسُه َجرِيُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبَجِليُّ وقال ابن كثري: 

 
 . 36/7البداية والنهاية،   - 1
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البالذري: هـ، قال  14ليس ذلك فحسب؛ بل لقد واصل فتح األنبار مطلع سنة  
  1"فتح جرير بوازيج األنبار، وهبا قوم من مواليه". 

وهكذا ظل جرير بن عبدهللا البجلي القائد األول، وحارس أجماد املسلمني والعرب 
يف العراق حىت السنة التالية، وفيها استبدله اخلليفة عمر بن اخلطاب بسعد بن أيب وقاص 

ينة املنورة، على رأس أربعة آالف جماهد، منطلقا من املدالذي تزعم معركة القادسية،  
 منهم ثالثة آالف من اليمن، وألف من غريهم..

حنو   هناو  واملسلمني  العرب  قبل  من  والزاحف  األكرب  اخلطر  الفرس  استشعر 
امرباطوريتهم، فكان التحشيد والتجهيز لالنتقام من كل ما سبق، يف معركة أكرب، تغسل 

جزءا كبريا مما كانوا يعتربونه من واليتهم يف البحرية   خاصة وأن  عارهم وتعيد اعتبارهم،
اليمين، احلضرمي  بن  العالء  يد  على  ذلك  قبل  سقط  قد  حوهلا  بعدها    وما  فكانت 

اليت تعترب من املعارك الفاصلة يف التاريخ، ال تزال دماء الفرس فوارة إىل اليوم   القادسية 
 منها، وملا يغسل عار هزميتها نصر بعد..!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 243فتوح البلدان للبالذري،  - 1
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 الدور اليمني في معركة القادسية 

هـ، وأيضا 15سبقت اإلشارة إىل أن معركة القادسية، اليت كانت يف احملرم من سنة  
ما سبقها من املواقع األخرى كاجلسر واملذار والبويب، وإن كانت رايتها إسالمية إال أهنا 

اجلدد الفاحتني،  مصبوغة ابلصبغة القومية العربية اليت حتمل نفسية التحدي بني العرب  
وبني الفرس الذين كانت حضارهتم ترتنح آنذاك، مبا حتمله هذه النفسية لدى الطرفني 
من االحتقاانت السابقة، بسبب النزاع التارخيي بينهما، كطبيعة حتمية ألي حضارتني  
متجاورتني، ال بد أن يعرتيهما الصراع والتعايل على بعضهما البعض، وال بد أن يتناوشا  

ا كما يتناوشان سياسيا وعسكراي، ومن هنا كانت تلك املالحم الشعرية واألدبية ثقافي 
لدى العرب والفرس على حد سواء اليت متجد من شأن جنس كل منهما وحتتقر اآلخر؛  
وهلذا قد قال جرير بن عبدهللا البجلي يف موقعة البويب ألصحابه حني رأى خلال يف  

 1عتدلوا..". صفوفهم: "ال تفضحوا العرب اليوم، فا
لذا ركز اخلليفة عمر بن اخلطاب ـ وهو السياسي البارع ـ يف قيادته ملعركة القادسية 
على أهل اليمن، أكثر العرب املتحاملني على الفرس، واملتضررين منهم، حبكم الصراع  
اليمين/ الفارسي يف صنعاء وما حوهلا منذ ما يقارب مئة سنة على تلك املعركة، حىت  

تعترب اليمن إحدى والايهتا املهمة يف جنوب اجلزيرة العربية؛ حيث جلب كانت فارس  
هلذه املعركة رجاالت اليمن األشداء املقاتلني، وقد أنفل اخلليفة عمر بن اخلطابـ  حبسب  
املسعودي يف مروج الذهب ـ جرير بن عبدهللا وقومه من جبيلة ربع ما ظهروا عليه من 

الناس هلذه املعركة احلامسة.السواد، كنوع من الرتغيب يف اجل  وكانت جبيلة   2هاد ودفع 
اليمنية لوحدها ربع عدد اجليش يف القادسية، حسبما أشار الطربي إىل ذلك؛ ولذا وجه  

  3الفرس إليها وحدها ستة عشر فيال من أصل اثنني وثالثني فيال، ميلكها اجليش الفارسي. 
 

 . 1/ 607يمانيون في موكب الرسول،  - 1
 . 244/2مروج الذهب، المسعودي، سابق،  - 2
 . 615/1يمانيون حول الرسول،  - 3



358 
 

بهم واندفاعهم قوة مهمة لدعم "ويرجع ذلك إىل أهنم كانوا بسبب عددهم وتدري  
جهود اخلليفة، فاليمن كانت هلا دولة إىل ما قبل اإلسالم بقليل، وال زالت حتتفظ بتقاليد  
ونظم تلك الدولة اليت من ضمنها التقاليد والنظم العسكرية، كصناعة السيوف والرماح 

العسكرية ألهل   والقسي والعرادات واجملانيق، وكان العرب يف احلجاز مطلعني على اخلربة
   1اليمن".

والواقع أنه مل يكن ابستطاعة العرب ـ كقوى قبلية ـ مواجهة فارس، ابعتبارها دولة،  
ذات امتداد اترخيي قدمي، لوال اليمن اليت تضاهيها وتناظرها قوة وشكيمة، وذات عمق 
حضاري وامتداد اترخيي عريق؛ إذ مهما بلغت قوى القبيلة فلن تستطيع مواجهة قوى 

ة وأن القوى البشرية للفرس قد بلغت زهاء مئة وعشرين الدولة على أي حنو كان، خاص
الرواايت اليت اختلفت  ألفا ونيفا على أصح  ألفا، فيما قوة العرب واملسلمني مخسون 

 بشأن عددها.  
ويذكر املؤرخ الفرح، استنادا إىل ما ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية أن قائد ميمنة 

هو جرير بن عبدهللا البجلي، بينما كان قيس بن    اجليش العريب اإلسالمي يف القادسية 
ومن املعروف يف تقاليد اجليوش القدمية أن قائد امليمنة    2املكشوح املرادي قائد امليسرة.

يف اجليش يُعترب النائب األول للقائد العام للجيش، فيما قائد امليسرة النائب الثاين. ويف 
 يني، من أبرز وأشجع قادات اليمن وفرساهنا. القادسية كان قائدا امليمنة وامليسرة مينيَّ 

مُثَّ ِإنَّ اْلُفْرَس َهَرَبْت ِمْن َدْيِر قـُرََّة ِإىَل اْلَمَداِئِن يُرِيُدوَن هَنَاَوْنَد، َواْحَتَمُلوا  قال الطربي: "
الَح َوثِيَ  اَب ِكْسَرى َوبـََناَتُه، َوَخلَّْوا َما َمَعُهُم الذََّهَب َواْلِفضََّة َوالدِّيَباَج َواْلِفْرَنَد َواحْلَرِيَر َوالسِّ

ِسَوى َذِلَك، َوأَتْـبَـَعُهْم َسْعٌد الطََّلَب ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، فـَبَـَعَث َخاِلَد ْبَن ُعْرُفَطَة َحِليَف َبيِن 
َبَة أَُميََّة، َوَوجََّه َمَعُه ِعَياَض ْبَن َغْنٍم يف َأْصَحاِبِه، َوَجَعَل َعَلى ُمَقدَِّمِة النَّاِس هَ  اِشَم ْبَن ُعتـْ

 
 .135أهل اليمن في صدر اإلسالم،  - 1
 . 248/1. ويمانيون حول الرسول،  50/7انظر البداية والنهاية  - 2
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، َوَعَلى َمْيَسَرهِتِْم َزْهَرَة ْبَن حَ  ِويََّة  ْبِن َأيب َوقَّاٍص، َوَعَلى َمْيَمَنِتِهْم َجرِيَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبَجِليَّ
 1".التَِّميِميَّ 

ومن املعلوم أن قيس بن مكشوح املرادي كان من رجاالت الريموك قبلها، وحني مت  
توجيهه ابلذهاب إىل القادسية من قبل اخلليفة أطاع األمر، مستبشرا ابألمر، وقد ذكر 

 ذلك شعرا عقب القادسية بقوله:  
 عطفناها صواهل كالسهام    ا ـــــ هــــــــــ فلما أن زوينا الروم عن

 ي ــــــــــــــــــمرشقة نواصيها دوام      رٍ ـــــــــهـــــــقادسية بعد شأتينا ال
 امـــــغـــــــــــــــوأبناء املرازبة الط    فناهضنا هنالك مجع كسرى  

الصرب والعزمية يف   القوم على  فيها  الطربي خطبة حث  القادسية كما ذكر  وله يوم 
ن مكشوح، فقال: اي معشر العرب إن هللا قد  مواجهة العدو. يقول الطربي: "قام قيس ب

من عليكم ابإلسالم، وأكرمكم مبحمد عليه الصالة والسالم، فأصبحتم بنعمة هللا إخواان،  
األسد،  بعض عدو  على  بعضكم  يعدو  أنتم  إذ  بعد  واحد،  وأمركم  واحدة،  دعوتكم 

 فتح وخيتطف بعضكم بعضا اختطاف الذائب، فانصروا هللا ينصركم، وتنجزوا من هللا
فارس، فإن إخوانكم من أهل الشام قد أجنز هللا هلم فتح الشام وانتثال القصور احلمر  

 2واحلصون احلمر". 
 " القادسية:  جماهدي  عن  حديثه  سياق  يف  أيضا  الطربي  يف وقال  َأاَتُهْم  ُعَمَر  َأنَّ 

ُمرَتَبٌِّع، ِسريُوا َمَع َسْعٍد فـَنَـَزُعوا ِإىَل َعْسَكرِِهْم، فـََقاَل: ِإنَّ الشََّرَف ِفيُكْم اَي َمْعَشَر النََّخِع لَ 
..  الشَّاِم، َوَأىَب ِإال اْلِعرَاَق، َوأَبـَْوا ِإال الشَّاَم، َفَسرََّح ِنْصَفُهْم ِإىَل الشَّاِم َوِنْصَفُهْم ِإىَل اْلِعرَاقِ 

وكان فيهم من حضرموت والصدف ستمئه، عليهم شداد ْبن ضمعج، وكان فيهم ألف 
على بين منبه، وأبو سربة معديكرب    من مذحج، على ثالثة رؤساء: عمرو ْبنوثالمثئة  

 
 .  3/ 578تاريخ الرسل والملوك،  - 1
 .  554/3نفسه،  - 2
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ْبن ذؤيب على جعفي ومن يف حلف جعفي من إخوة جزء وزبيد وأنس اَّللَّ ومن لفهم، 
 1". ويزيد ْبن احلارث الصدائي على صداء وجنب ومسليه يف ثالمثئة،

مين فيها: "أخرج أبن أيب قال األزدي يف سياق حديثه عن معركة القادسية والدور الي
شيبة عن ابن عباس، )فسوف أييت هللا بقوم( قال: هم أهل القادسية. وأورد األلوسي 
والبغوي عن الكليب أهنم الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع، ومخسة آالف  

، وقيل ألفان من النخع، ومخسة آالف 2من كندة وجبيلة، وثالثة آالف من أفناء الناس". 
 3من كندة وجبيلة، وثالثة آالف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية. 

ومن فرسان اليمن الكبار الذين شهدوا القادسية الربيع بن زايد احلارثي الذي ذكره 
ابن حجر العسقالين يف كتاب "اإلصابة يف اتريخ الصحابة" أن عمر بن اخلطاب قال 

أمريا فكأنه ليس أبمري، وإذا مل يكن أبمري   ألصحابه: دلوين على رجل إذا كان يف القوم
فكأنه أمري، فقالوا ما نعرفه إال الربيع بن زايد. فقال عمر: صدقتم. والربيع بن زايد ممن  
توىل إمارة البحرين، مث شهد القادسية وغريها من فتوح حترير العراق، وفيه قال عمرو بن  

 معد يكرب الزبيدي: 
 ينوي اجلهاد وطاعة الرمحن   رقا      ـــــــشـــــــــــــ ـــــــــومضى ربيع ابجلياد م

 4والسهل واألجبال من مكران      حىت استباح قرى السواد وفارس 
وأيضا الصحايب اجلليل األشعث بن قيس الكندي الذي قدم إىل الرسول ـ صلى هللا 
عليه وسلم ـ على رأس مثانني رجال من قومه، وكان من أبطال القادسية وهناوند، وكان 

 ملكا قبل اإلسالم، وملكا بعده، ولذا قال فيه الشاعر:  
 مـــــيـــــــــــطــــــــــــلسُت كاألشعث املعصب ابلتاج   غالما قد ساد وهو ف

 
 . 484/3نفسه،  - 1
نثر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون، محمد بن علي األهدل الحسيني اليمني األزهري، مطبعة زهران، مصر،    -   2

 .  19، د. ت، 1ط:
 .  20نفسه،  - 3
بي واألمير الفاتح الربيع بن زياد بن . وهو الصحا364. وانظر أيضا اليمن في تاريخ ابن خلدون،  9/3تاريخ ابن خلدون،    -4

أنس بن عبد المدان بن عبدالديان الحارثي المذحجي، اعتزل الفتنة أيام عثمان وعلي، وأيام علي ومعاوية، ولم يظهر إال بعد  
 أن استقر األمر لمعاوية بن أبي سفيان، وتولى بالد خراسان سنة واحد وخمسين. 
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 س    خطبه يف امللوك خطب عظيم ـــــــــــــــــــــ يــــــــــــــمرار وقـــــــــجده آكل ال
 مـــــــــــــــ ادث وقديـــــــــــــــــــــوك ولألشعث     اتجان حــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــفله عزة امل

اليت كان واحدا من وتوىل األشعث بن   الفتوحات اإلسالمية  الكندي عقب  قيس 
أبطاهلا بالد أذربيجان وأرمينية، وظل واليا على أذربيجان منذ فرتة عمر بن اخلطاب حىت 

 .بداية فرتة معاوية بن أيب سفيان
وقد حسم املسلمون النصر يف معركة القادسية اليت كان اليمنيون قطب رحاها، وكتلتها 

"رستم" ويقال أن الذي قتله هو    قائد جيش الفرسمعديكرب    تل عمرو بناألكرب؛ إذ ق
قيس بن مكشوح املرادي، فيما تذكر بعض الرواايت شخصيات أخرى، كزهري البجلي 
أو كثري بن شهاب احلارثي الذي قتل اجلالينوس أيضا. وكلهم مينيون، وقد ذكر قيس بن  

 مكشوح نفسه أنه قاتل رستم ضمن قصيدته:  
 ي ـــــــــــــــــمرشقة نواصيها دوام   رٍ ــــ ـــــ هــــــــــــالقادسية بعد شأتينا 

 امــــــــغــــــــــــــــ ـــفناهضنا هنالك مجع كسرى    وأبناء املرازبة الط
 وام ـــــــــــــــــاف   ضوامر شّزب صم احلــــــفــــعلى جرد مقدمة خ

 قصدُت ملوقف امللك اهلمامفلما أن رأيت اخليل جالت   
 امـــــــهـــــــعا   بسيف ال أفل وال كُ ـــــــــفأضرُب قرنه فهوى صري

األسدي  طليحة  مثل  األايم،  الشجعان يف هذه  من  "وأبلى مجاعة  ابن كثري:  قال 
هو "الرجل  يكرب    معد   وعمرو بن  1وجرير بن عبدهللا البجلي..". يكرب    معد  وعمرو بن

به عمر بن اخلطاب سعدا حني كتب إليه ميده أبلفي رجل، فأرسل    األلف" الذي أمد
إليه عمرو بن معدي كرب، وطلحة بن خويلد األسدي فقط. فقد ذكر ابن كثري، قال: 
أخرج الّطرباين عن حممد بن سالم اجلمحي، قال: كتب عمر إىل سعد: إين أمددتك 

 2يكرب، وطليحة بن خويلد. أبلفي رجل: عمرو بن معد

 
 . 7/ 51البداية والنهاية،   - 1
 .  571/4اإلصابة في تمييز الصحابة، سابق،  - 2
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ابن سعد عن الواقدّي، عن ربيعة، عن عثمان: ملا ويل النعمان بن مقّرن كتب  وذكر 
خويلد،   بن  وطليحة  معديكرب،  بن  عمرو  جندك  يف  إن  هناوند:  إىل  توجه  ملا  إليه 

 فأحضرمها وشاورمها يف احلرب.
وذلك إشارة إىل أهنما ال حيتاجان إىل توجيهات، فهما أهل حرب وقتال. فشرع  

مث ألقى بنفسه بني صفوف األعداء يضرب فيهم مينة ويسرة، فلما رآه عمرو ابلقتال،  
املسلمون هجموا خلفه حيصدون رؤوس الفرس حصداً، وأثناء القتال وقف عمرو وسط 

  ي اجلند يشجعهم على القتال قائاًل: اي معشر املهاجرين كونوا أسودا أشدَّاء، فإن الفارس 
ق فلما رآه أحد  يئس؛  ألقى رحمه  بنبل، فأصابت  ال  ادةإذا  فرس يشجع أصحابه رماه 

قوسه ومل تصبه، فهجم عليه عمرو فطعنه، مث أخذه بني صفوف املسلمني واحتز رأسه،  
وكان عمرو صاحب فكرة استهداف الفيلة أوال قبل   وقال للمسلمني: اصنعوا هكذا.

".  الفرسان وقطع خراطيمها، فقال: "ألزموا سيوفكم خراطيمها، فإن مقتل الفيل خرطومه
 ومن مث بدأت قوات الفرس ترتنح بعد ذلك.  

يقول ابن خلدون عن اليوم الثالث من أايم القادسية: ".. مث أصبحوا يف اليوم الثالث، 
هبا  الرجال  وأحدقوا  الفيلة،  على  الصناديق  وأعادوا  مواقفهم،  على  الفرس  أصبح  وقد 

ن هذا اليوم يوم عماس حيموهنا أن تُقطع ُوضنها، فتزاحفت الكتائُب طعنا وضراب.. وكا
 1شديدا، وأبلى فيه قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب".

وكانت الليلة الليالء.. ليلة اهلرير اليت كان بطلها عمرو بن معدي كرب، حيث اقتحم 
بعد منتصف تلك الليلة معسكر الفرس مبئيت فارس من أصحابه وتبعه قيس بن مكشوح 

واجتلدوا ابلسيوف منذ منتصف الليل حىت شروق    2املرادي مع جمموعة أخرى من قومه.
الشمس، كالمهم اهلرير ال ينطقون، وكانت نتيجتها مقتل ألفني ومخسمئة من جيش  

 
 . 289. وانظر أيضا: اليمن في تاريخ ابن خلدون، الفرح، 534/2تاريخ ابن خلدون، سابق  - 1
 تذكر بعض الروايات أن قيس بن مكشوح كان قائد ميسرة الجيش.   - 2



363 
 

العدو، وإصابة أضعافهم، وهذه الليلة هي اليت رجحت كفة النصر النهائي يف اليوم التايل  
 هلا، وفيه أنشد عمرو بن معدي كرب: 

 بسيوف محـيــرية        ا ـــــــــــــــضـــــــرباثبتوا للقوم 
 بضرب الفارسية       واخطبوا احلور إىل هللا 

وما جتدر اإلشارة إليه هنا أن سعد بن أيب وقاص قد أصيب منذ بداية املعركة مبرض  
حال دون خروجه، إذ أصابه عرق النساء ودماميل، واكتفى ابإلشراف والتوجيه فقط 

على مكان املعركة، وهو ما حز يف نفس الزعيم جرير البجلي الذي   من القصر املطل
أتثر رمبا بصدى النصر املنسوب لسعد بن أيب وقاص الذي مل خيرج إىل قيادة املعركة يف 

 الوقت الذي لعب هو الدور األبرز، فقال: 
 أان جرير وُكنييت أبو عمرو  قد نصر هللا وسعد يف القصر

 آخرين من اليمنيني، فقال كثري بن شهاب، وهو أحد  وهو نفس الشعور الذي خاجلَ 
 فرسان جبيلة: 

 نقاتل حىت أنزل هللا نصره   وسعد بباب القادسية معصمُ 
 فأُبنا وقد آَمْت نساء كثرية   ونسوة سعد ليس فيهن أُيَـّــمُ 

أيب  بن  متذمرا من سعد  قال كان  فقد  املعركة،  فرسان  أحد  اخلثعمي  بن  بشر  أما 
 جبرير بن عبدهللا البجلي، إذ قال:   وقاص، مشيدا

 ر ــــــــــــــــــــ وَسْعُد بن وقّاٍص عليَّ أمي      ي ــــــتـــــــــاب القادسّيٍة انقـــــأخنُت بب

 رُ ــــــــــــــــريـــــــــــراق جـــــــــعــــوخرُي أمرٍي ابل    ره  ــــــــــــــيــــ ـــــوسعٌد أمري شرُّه دوَن خ 
ثىنَّ ف     ٌل ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــوعند أمري املؤمنني نواف

ُ
 رــــــــــــــــــــ ريـــــــة وحــــــضّ ــــــوعند امل

َكرُّ عس        اـــــــــنـــــتذكَّْر هداَك هللا َوْقَع سيوفِ  
 ر ــ ـــــــــيــــــــــــبباب ُقديس وامل

 ر  ـــــــــيــ ــــــــطـــر فيـــــــيُعار َجناَحْي طائ       ُهمْ ــــعشيَة َودَّ القوُم لو أنَّ بعضَ  

 ر   ـــــــيـــــــــَدَلْفَنا ألخرى كاجلبال تس      ٍة ــــــــبــــــــإذا ما فرغنا من ِقراِع كتي 
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 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــمحاٍل هلنَّ زفمجاٌل أب     ُهْم ــــــــترى القوَم فيها وامجني كأنَّ  
 

 
سعد وقاص  فكتب  أيب  عمر   بن  اخلطاب  إىل  هلما  بن  قال  عليه  ،مبا  ردا   ، وما 

 م.فأعطى كل واحد منهما ألفي دره ،عطهما على بالئهماافكتب أن  ، وابلقصيدتني
وقاص على ليس ذلك فحسب؛ بل لقد ذكر أن عمرو اختلف مع سعد بن أيب  

قد كتب إىل سعد يوم القادسية   بن اخلطاب كان  عمر  توزيع الغنائم آخر املعركة؛ ألن
كرب: ما   فقال سعد لعمرو بن معدي  ،أن يعطى الناس على قدر ما معهم من القرآن 

معك من القرآن؟ قال: ما معي شي؛ قال: إن أمري املؤمنني كتب إيل أن أعطي الناس  
 : آن؛ فقال عمروعلى قدر ما معهم من القر 

 قالت قريش أال تلك املقادير    دٌ ــــــــــــــإذا قتلنا وال يبكي لـنـا أحـ

 ر!ــــــوال سوية إذ تُعطى الدانني  نعطى السوية من طعن له نفذ 
وقد دحض املؤرخ الفرح هذه الرواية عازاي اخلالف إىل بشر بن ربيعة اخلثعمي اليمين 

هة، وبني سعد بن أيب وقاص من جهة أخرى، بعد أن  وكثري بن شهاب احلارثي من ج
أعطى سعد من الغنائم كال منهما ألف دينار، وفاض بعض املال فلم يعطهم منه، ووزعه  

 على حفظة القرآن، فاعرتضا على ذلك...إخل.  

وعقب انتهاء املعركة ظلت الوفود اليمانية هناك يف العراق، بعد أن وجه بذلك اخلليفة 
عمر بن اخلطاب؛ ذلك ألن يف نفسه حذر القائد واحتياط الزعيم من أن يفكر الفرس  
فسيجها   من شرقها،  العربية  اجلزيرة  على  والزحف  ألنفسهم  ابالنتصار  بعد حني  ولو 

س واخلربة والشجاعة، وجعل منهم سدا منيعا أمام الفرس ابليمانيني الفوارس، أهل البأ
 هناك، وهو ما كان فعال.. 
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وقد مت اختطاط مدينة الكوفة لقرهبا من احلرية، فتم اختطاطها على عشرين ألفا يف  
بداية األمر وزادت بعد ذلك. يقول الشعيب: "كنا أهل اليمن اثين عشر ألفا، وكانت  

أما بشر بن عبدالوهاب القرشي فيذكر أنه   1ثر أهل الكوفة"؟ نزار مثانية، أال ترى أان أك
كان يف الكوفة مخسون ألف دار للعرب من ربيعة ومضر، ستة وثالثون ألف دار لليمن، 

ويقال إن أول بيت بين ابللنب يف الكوفة كان يف    2وأربعة عشر ألف دار لسائر العرب. 
 3خطة كندة اليمنية.

ه عن العصبية القبلية وكيف حاول اخلليفة عثمان يقول طه حسني يف معرض حديث
بن عفان أن يعاجلها: "وكان أبو موسى األشعري، عامل عمر على البصرة، فأقره عليها  
عثمان أعواما.. والكثرة من أهل البصرة مضرية، وفيهم ربعيون كثريون، وفيهم قلة ميانية، 

كثرة أهال مضرية، وأن يويل  وألمر ما أحب عمر أن يويل رجال من اليمن على البصرة و 
ثقفيا هو املغرية بن شعبة على الكوفة وكثرة أهلها ميانية، وأن يويل قرشيني مضريني على 
الشام ومصر وكثرة العرب فيها ميانية أيضا، يريد بذلك يف أكرب الظن أن يقاوم العصبية  

 4حىت يزيلها، فيخالف بني عصبية الوالة وعصبية الرعية". 
فارسية، حبكم  وهكذا كما كا مينية  فهي يف جوهرها  فارسية،  ـ  عربية  القادسية  نت 

األكثرية اليمنية يف جيشها الذين استماتوا أثرا ألنفسهم، ورد اعتبار لتارخيهم الذي كان 
الفرس قد انلوا منه سابقا، يف حني كانت اليمن ترتنح ومتيل إىل الضعف والدعة قبيل 

 اإلسالم.. 
قاطبة يف القادسية كما كان األمر مع جبيلة والنخع، قال ومل يكن من نساء العرب  

مل يكن من قبائل العرب أكثر نساء من نساء جبيلة والنخع وكانوا يف ألف  الواقدي: "
 5". وسبعمائة امرأة

 
 .193أهل اليمن في صدر اإلسالم،  - 1
 . 193نفسه،  - 2
 . 148نفسه،  - 3
 . 114، 12الفتنة الكبرى، عثمان، طه حسين، دار المعارف، ط: - 4
 . 178/2فتوح الشام، سابق،  - 5
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ويذهب املؤرخ املعاصر راضي دغفوس إىل أن ُعدة سعد بن أيب وقاص كانت حوايل  
 1ة آالف وأربعمئة ميين. سبعة عشر ألفا وأربعمئة رجل، منها سبع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  338اليمن السعيد من بلقيس إلى علي، سابق،  - 1
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األحداث بشكل عام، والسياسية منها بوجه خاص سلسلة واحدة ممتدة ال تنقطع،  
كل منها متممة ملا قبلها وممهدة ملا بعدها، أييت كل حدث مما قبله كما أييت اليوُم من 

اليوم، أو قل كما أييت الليُل من النهار، والّنهاُر من الليل. األمس، وكما أييت الغُد من  
فال تستطيع فصل حدث عن آخر مهما كان األمر، مبا يف ذلك األحداث اليت قد تبدو 
 متناقضة ومتنافرة، فما التناقض والتنافر أحياان إال الوجه اآلخر لالتساق وااللتصاق..! 

النبوة ببعثها اجلديد انعكاسا أَتتَّ  ى من نقيضه وهو اجلهل؛ إذا لوال اشتداد  كانت 
حنادس الظلم والظلمة اليت سادت قبل الِبعثة ملا كانت البعثُة أصال. وشكلت انطالقة 
جديدة أبحداثها ومسارهبا اليت انبثقت منها، فكانت فرتة اخلالفة الراشدة امتدادا لفرتة  

ت اخلالفة العباسية امتدادا لكل النبوة، وكان العهد األموي امتداد للفرتتني معا، فيما كان
ما سبق. وهكذا تتخلق األحداث من بعضها يف متوالية زمنية تبدو كما لو أهنا ساللة  

 من كائنات حية..  
على أية حال.. أتثر املسلمون يف األقطار اإلسالمية مبا كان جيري يف عاصمة الدولة  

ويني والعلويني من وقت مبكر، اإلسالمية "املدنية املنورة" يومها، من خالفات بني األم
فانقسموا إىل قسمني، كما انقسموا هناك، ومنها مصر، حيث وقف بعض اليمنيني يف 
مصر مع اخلليفة عثمان بن عفان، وتزعم هذا الفريق معاوية بن خديج الكندي وخارجة  
بن حذافة السهمي ومسلمة بن خملد األنصاري وعمرو بن قحزم اخلوالين، بينما تزعم  

يق العلوي يف مصر حممد بن حذيفة الذي سيطر على مصر بعد خروج عبدهللا بن الفر 
العاص يف   الصراع حمتدما هناك بقوة حىت جاء عمرو بن  سعد أيب سرح منها، وظل 
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. وغلبت الفريق العثماين الفريق 1خالفة معاوية بن أيب سفيان وحسمه لصاحل األمويني.
ومعها بقية القبائل العربية األخرى يف ُمواالت العلوي، واستمرت القبائل اليمنية مصر  

األمويني والذود عنهم لفرتة طويلة، مع حدوث بعض القالقل واخلروجات املعارضة، إال  
أهنا غري مؤثرة يف البداية، كثورة القبائل اليمانية من قبيلة "أصبح" يف البداية، واليت تزعمها 

عرتيه الشك ابلنسبة للدولة األموية، إذ  كرب بن أبرهة زعيم محري. ومهما يكن فاألمر ي
القول   وهلم  مصر،  يف  أغبية كبرية  ميثلون  وهم  السيما  اجلانب،  مأموين  غري  اليمنيون 
بن   مروان  اخلليفة  والده  إىل  مروان  بن  عبدالعزيز  هناك  األموي  الوايل  فأرسل  الفصل، 

ك اخلليفة خطورة  احلكم يقوله له: "كيف املقام ببلد ليس فيه أحد من بين أيب"؟! فأدر 
األمر، مث أمده بعدد كبري من القبائل العداننية من أجل إحداث بعض التوازن مع القبائل  

 2القحطانية اليمنية هناك. 
لقد كانت قبيلة كلب إحدى قبائل محري بن سبأ يف الشام مقربة كثريا من معاوية بن 

ة، حىت إن معاوية بن أيب  أيب سفيان، وكان لرجاهلا األمر والنهي وصدر اجمللس واملشور 
ولدهاء  يزيد.  أم  الشاعرة،  الكلبية  بنت حبدل  ميسون  وتزوج  إليهم  اصهر  قد  سفيان 
معاوية، وتفوقه السياسي، ومعرفته أبحوال العرب واترخيهم، ويف إطار االستزادة من اتريخ 

ام امللوك وأسرار حكمهم فقد كان مولعا أبخبار ملوك اليمن واترخيها بشكل عام؛ إذ ق
ابستقدام عبيد بن شريه اجلرمهي من اليمن، وكان من علماء اليمن ومن الراسخني يف  
اتريخ ملوكها وأخبارهم، وخصص له وقتا يوميا يسمع منه أخبار ملوك اليمن واترخيها 
احلضاري، وقد مت تدوين تلك املسامرات واملروايت يف كتاب "أخبار امللوك املاضني" 

 ه أول كتاب مت تدوينه بعد اإلسالم. لعبيد بن شريه، ويقال إن
وقد مات معاوية بن أيب سفيان وكان على خامته عبدهللا بن حمصن احلمريي، وقائد  

، وكان قبله على نفس املنصب قيس بن محزة زميل بن عمرو العذري احلمرييشرطته  
اهلمداين، وقاضي دمشق والشام أبو إدريس عائذ بن عبدهللا اخلوالين، وقد بقي هذا يف 

 
 . 128، د. ت، 1انظر: دور القبائل العربية في صعيد مصر، د. ممدوح عبدالرحمن الريطي، مكتبة مدبولي، ط:  -1
 نفسه.  -2
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القاضي  البصرة وأعماهلا  قضاء  مروان، وكان على  بن  امللك  عبد  منصبه حىت خالفة 
لى قضاء عمران بن احلصني اخلزاعي، وعلى قضاء الكوفة  القاضي شريح الكندي، وع

وكان قد وىل بعضا من اليمنيني أقاليم مهمة يف    1مصر سليم بن عثر التجييب احلضرمي .
واليته، فقد كان شريك بن األعور احلارثي أمريا إلقليم كرمان ببالد فارس، وطلحة بن  
عبدهللا اخلزاعي أمريا لسجستان، وزهري بن قيس البلوي احلمريي أمريا للقريوان، ومسلمة 

 أمريا ملصر.  بن خملد
األشعث سجستان  بن  حممد  بن  عبدالرمحن  توىل  مروان  بن  امللك  عبد  عهد  ويف 
يلي تلك  الرتك، كما حارب من  أمم  وبست والرحج، وحارب من هنالك بعضا من 

 البالد من ملوك اهلند، وفيه قال أعشى مهدان قصيدة طويلة، ومنها: 
 ش بطش األسد الالبد ذي     يبطـــــــــــــاي أيها القرم اهلجان ال

 ينمي إىل الغائب والشاهد  والفاعل الفعل الشريف الذي   
 د ــــــــــ متكئا يف عيشك الراغ     ا  ــــــــــهـــجتيب سجستان وما حول
 2فإن أخوالك من حاشد     ا ـــــــــــــهــــــــإن تك من كندة يف بيت

ثورته   أعلن  فقد  لديه  واحلضور  الوجاهة  مروان،  وهلذه  بن  امللك  عبد  اخلليفة  على 
وابيعته بالد سجستان وكرمان وفارس والبصرة والكوفة، وحني واجهه احلجاج هزمه حىت  
أجلأه إىل ختوم الشام، وقد أخفقت ثورته بعد سنتني من قيامها، مث جلأ إىل بلدة رتبيل  

 3هـ.84ومات هبا سنة 
وبرز يف عهد عبد امللك بن مروان أيضا رجاء بن حيوة الكندي احلضرمي، ممن انتقل  
من اليمن إىل الشام، وأبرز إجنازاته هو اإلشراف على بناء املسجد األقصى ابلقدس سنة 

هـ، وكان وزيرا لعبد امللك بن مروان، مث لسليمان بن عبدامللك، مث لعمر بن عبدالعزيز.  66

 
 . 372اليمن في تاريخ ابن خلدون، سابق،   -1
. والبيت األخير  318م،  2004الدور اليمني في العصر العباسي، محمد حسين الفرح، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء،    -2

 إشارة إلى أمه الحاشدية، وهي أم عمرو بنت سعيد بن قيس الهمداني الحاشدي.
 . 319نفسه،  -3
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َوُهَو اَتِبِعيٌّ َجِليٌل، َكِبرُي اْلَقْدِر، ثَِقٌة فَاِضٌل َعاِدٌل، َوزِيُر ِصْدٍق  ن كثري: "قال عنه احلافظ اب
َوَة،   خِلَُلَفاِء َبيِن أَُميََّة، وََكاَن َمْكُحوٌل ِإَذا ُسِئَل يـَُقوُل: َسُلوا َشْيَخَنا َوَسيَِّداَن َرَجاَء ْبَن َحيـْ

 1". َن اأْلَئِمَِّة َوَوثَـُّقوُه يف الّرَِوايَةِ َوَقْد أَْثىَن َعَلْيِه َغرْيُ َواِحٍد مِ 
َوَة  وقال أيضا: "  -وََكاَن وزير صدق لبين أمية    -َرَوى اْبُن َجرِيٍر َعْن َرَجاِء ْبِن َحيـْ

ُلِغ احْلُُلَم،   قال: استشارين  ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك َوُهَو َمرِيٌض َأْن يويل له ابناً َصِغريًا مَلْ يـَبـْ
َ َعَلى املسلمني الرَُّجَل الصَّاِلَح، مُثَّ َشاَوَرين   فـَُقْلُت: ِإنَّ ممَّا حَيَْفُظ اخْلَِليَفَة يف َقرْبِِه َأْن يـَُويلِّ
يف ِواَليَِة ابِْنِه داود، فقلت: ِإنَُّه َغاِئٌب َعْنَك اِبْلُقْسطَْنِطيِنيَِّة َواَل َتْدرِي َأَحيٌّ هو أو ميت، 

َعْبِد فقال: من تـََرى ْبِن  ُعَمَر  اْلُمْؤِمِننَي، قَاَل: فكيف تـََرى يف  أَِمرَي  فـَُقْلُت: رَأَْيَك اَي  ؟ 
فاضالً مسلماً حيب اخلري وأهله، ولكن أختوف عليه  اْلَعزِيِز؟ فـَُقْلُت: أعلمه وهللا خرياً 

 ْبَن  َأْن جَيَْعَل يَزِيدَ   إخوتك أن ال يرضوا بذلك، فقال: هو وهللا على ذلك وأشار رجالٌ 
 2". َعْبِد اْلَمِلِك َويلَّ اْلَعْهِد ِمْن بـَْعِد ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز لريضى بذلك بنو َمْرَوانَ 

من  اخللفاء  عهود  يف  اجملاالت  خمتلف  اليمانية يف  والرائسات  التعيينات  وتواصلت 
املكرمة،    بعده، فمثال يف عهد الوليد بن عبد امللك وىل خالد بن عبدهللا القسري مكة 

ووىل على مصر قرة بن شريك. ويف ذات الفرتة أيضا كان من القضاة اليمنيني: أبو بكر  
بن عمرو بن حزم قاضي املدينة، وأبو بكر بن أيب موسى األشعري قاضي الكوفة، وعبد 

 اضيقالرمحن بن رافع التنوخي قاضي القريوان، وعبد الواحد بن عبدالرمحن السكوين،  
ات املنصب من القضاة اليمنيني عمران الكندي، مث القاضي عياض  ، وتاله يف ذمصر

بن عبدهللا األزدي، وعبدهللا بن عامر اليحصيب الرعيين قاضي دمشق، وكان الفقيه حنش 
 3الصنعاين يتوىل عشور أفريقيا. 

وتتالت الرائسات والقيادات من بعده، يف عهد سليمان بن عبدامللك، حىت حضرته  
من أرض قنسرين، وكاد اخلالف يعصف ابلبيت األموي بشأن من   الوفاة وهو بدابق

 
 . 461. وانظر أيضا: الدور اليمني في العصر العباسي، 9/ 332كثير،  البداية والنهاية، ابن  -1
 . 205/9البداية والنهاية،   - 2
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خيلفه، فابنه قاصر وبعيد يف نفس الوقت، فأقنعه وزيره رجاء بن حيوة الكندي اليمين أن  
يعدل يف العهد ابخلالفة إىل غري ابنه، فعهد هبا إىل عمر بن العزيز اخلليفة الصاحل رمحه  

كتاب من عبدهللا سليمان أمري املؤمنني لعمر بن هللا، وكتب سليمان بعد البسملة: "هذا  
فامسعوا   عبدامللك،  بن  يزيد  بعدك  ومن  بعدي،  من  اخلالفة  وليتك  قد  إين  عبدالعزيز 
وأطيعوا واتقوا هللا، وال ختتلفوا فُيطمع فيكم". وختم الكتاب. وأمر رجاء بن حيوة أن  

ن جيمع أهل بيته، يدفع هلم الكتاب. وأمر كعب بن جابر العنسي، صاحب الشرطة أ
 ، وقد ذكران ذلك سابقا. 1وأن يبايعوا عمر بن عبدالعزيز.

بن   السمح  املعروف  املسلم  العريب  القائد  برز  عبدالعزيز  بن  اخلليفة عمر  ويف عهد 
اجلراح بن عبدهللا  لفرنسا. وأيضا  العريب األول  األندلس والفاتح  أمري  مالك اخلوالين، 

كان قبل ذلك واليا على بالد أرمينية. مث عبد الرمحن بن احلكمي/ وايل خراسان، وقد  
 2نعيم القشريي الذي ويل بالد خراسان بعد اجلراح. 
هـ اخلليفُة يزيد بن عبدامللك من 101وتال اخلليفَة عمر بن عبدالعزيز الذي تويف سنة  

من هـ، ويف عهده أيضا تواصل الدور اليمين شاخما، كما كان  105إىل العام    101العام  
األمراء   أحد كبار  املذحجي،  احلريشي  عمرو  بن  سعيد  الفرتة  هذه  فربز خالل  قبل، 

من   عبدامللك  بن  يزيد  اخلليفة  أايم  خراسان  ووايل  الشام،  بالد  يف  :   103اليمنيني 
، وأيضا عبد الواحد بن عبدهللا القسري وايل الطائف، مث مكة واملدينة بعد  3هـ.104

ا لعبد  اخلليفة  عزل  بعد  عام  ذلك  احلجاز حىت  على  واليا  وظل  الضحاك.  بن  لرمحن 

 
. و ذهب بعض المؤرخين أن رجاء بن حيوة كان  415، واليمن في تاريخ ابن خلدون،  332/9البداية والنهاية، سابق،    -1

كاتب الخليفة، إال أن المؤرخ محمد حسين الفرح قد ذهب إلى أنه وزيره، وأن كاتبه رجل آخر اسمه سليمان أو سالمة بن نعيم  
 سيادية مهمة لليمنيين في عهد هذا الحليفة، وهي الوزير، وقائد الشرطة، والكاتب.  الحميري اليماني. وبذا تجتمع ثالثة مناصب 

. وقد عزل عمر بن عبدالعزيز الجراح بن عبدهللا الحكمي على إثر الشكاوى التي وردت 420اليمن في تاريخ ابن خلدون،    -2
الجزية، فامتحنهم بالختان، وكتب إلى الخليفة بذلك،    منه، ألنه كان يؤاخذ من أسلم من أهل الذمة، ويعتبر إسالمهم فرارا من دفع

 فرد عليه الخليفة: إن هللا بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا.
كانت إْمَرُته على خراسان تحت إمرة الوالي ابن هبيرة على بالد العراق التي تعتبر خراسان يومها تابعة لها، وكان يكاتب    -3

ن هبيرة، فحبسه، حتى تم عزل ابن هبيرة من بالد العراق وتولية األمير اليمني خالد بن عبدهللا  الخليفة يزيد مباشرة، متجاوزا اب
، في السنة األخيرة  -ه 105القسري عليها في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك مطلع حكمه، فأخرجه من السجن وأكرمه عام  

 من حكم الخليفة يزيد.. 
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ه، يف عهد اخلليفة هشام بن عبدامللك، مث اجلراح بن عبدهللا احلكمي الذي توىل 107
يف عهد اخلليفة يزيد أرمينية وأذربيجان، وبشر بن صفوان الكليب الذي واله اخلليفة بالد 

 بدال عنه يف مصر أخاه  مصر، مث بالد املغرب بعد الفوضى اليت سادت فيها، وعني
حنظلة بن صفوان الكليب. وظل األمري اليمين بشر بن صفوان واليا على بالد املغرب  
العريب ـ ليبيا، تونس، اجلزائر، املغرب وموريتانيا ـ حىت وفاته يف عهد اخلليفة هشام بن 

 1هـ.109عبد امللك سنة 
يل أرمينية وأذربيجان كما ذكران وكان أبرز هؤالء مجيعا اجلراح بن عبدهللا احلكمي، وا 

بعد أن اهنزم املسلمون قبله هناك يف إحدى معاركهم مع الرتكمان، فواله اخلليفة يزيد 
على هذه البالد وأمده جبيش كثيف فهزمهم هزمية منكرة، واستوىل على حصوهنم وغنم  

بضعة   ما فيها، وقد كان نصيب كل فارس يف جيشه من الغنيمة ثالمثئة دينار، وكانوا 
وثالثني ألفا، وظل هناك حىت تويف اخلليفة يزيد، وجاء هشام بن عبدامللك من بعده 

 2هـ.112وأقره على عمله، وبقي فيه حىت استشهاده يف العام 
وأتيت فرتة أحد كبار صقور بين أمية، وأطوهلم عمرا يف احلكم، وهو اخلليفة هشام بن 

احلكم،   يف  سنة  عشرين  ظل  الذي  مسرية  125ـ    105عبدامللك  معه  وتتواصل  هـ، 
 اليمنيني الرايدية يف احلكم والقيادة كما سنرى. 

عبدهللا   بن  اجلراح  الفاتح  للقائد  إقراره  هو  اجلديد  اخلليفة  أقره  ما  أوائل  من  وكان 
احلكمي كما ذكران آنفا، ألمهيته، ولطبيعة شخصيته القيادية اليت يندر أن ميألها قائد  

الد العراق ومشارقها وبالد السند األمري اليمين خالد بن عبدهللا آخر. وكذا توليه على ب
هـ. وقد عني 120القسري، بعد عزله البن هبرية، وظل واليا على هذه البالد حىت سنة  

 
 فما بعدها.    434نفسه،  -1
، فما بعدها. قال البالذري: وولى يزيد بن عبدالملك الجراح بن عبدهللا الحكمي من مذحج أرمينية، فنزل برذعة،  435نفسه،    -2

فرفع إليه اختالف مكاييلها وموازينها، فأقامها على العدل والوفاء، واتخذ مكياال ُيدعى الجراحي، فأهلها يتعاملون به إلى اليوم. 
 غيرها من أرجاء القوقاز، وتم ترسيخ السلطان العربي اإلسالمي في أرجائها.  وقد شملت فتوحاته بالد جورجيا و 
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واليا على بالد خراسان سنة مئة وسبع، كما وىل   1خالد أخاه أسد بن عبدهللا القسري
مئة وعشر مجع خالد "الصالة واألحداث على السند اجلنيد بن عبدالرمحن، ويف سنة  

والشرط والقضاء" ابلبصرة لبالل بن أيب بردة األشعري. وقد كان حازما عادال، ساد يف  
عهده العدل والسالم، وكان أبرز إجنازاته استصالح األراضي واالهتمام ابلزراعة وشق  

ملال، فيقول: إن  األهنار، وكان مضرب املثل يف العطاء والكرم، فكان جيلس وبني يديه ا
 هذه األموال ودائع، وال بد من تفرقتها. وفيه قال الشاعر:

 دداـــــــــــا    لتجرب مين ما وهى وتبـــــــــــــــــبـــــإليك ابن كرز اخلري أقبلت راغ
 داـــــــإىل املاجد البهلول ذي احللم والندى    وأكرم خلق هللا فرعا وحمت

 اهلم   هنضت فلم تلق هنالك مفقداـــــــــــــعـــــــــــــــــــروا بفـــصـــــــــإذا ما أانس ق
 إذا ُيسأل املعروف جاش وأزبدا     هُ ــــــــ وجـــــاس مـــــــــفيا لك حبرا يغمر الن

 2دا ــــــــــــــــــــفلو كان من الدنيا يف الناس خالد    جلود مبعروف لكنت خمل
 

 
له بطوالت وإنجازات تكلم عنها المؤرخون حين دخل بالد خراسان، ومنها تشييده لمدينة بلخ، وتسويرها على سبعة أبواب،    -1

ن، وخلطهم بالمجتمع درءا ألية عصبية من  وبعد بنائها نقل إليها بعضا من العرب والمسلمين، ووزع عليهم األراضي والمساك
.أشار إليها الشاعر ثابت قطنة  - ه 120نوع ما قد تنشأ، وأصبحت المدينة بعد ذلك إسالمية، وعاصمة لواليته، وفيها توفي عام  

 األزدي الذي كان نصيرا المهالبة سابقا، قال فيها في واحدة من قصائده، ومنها: 
 تهيبها الملوك ذوو الحجاب     ات ـــعــــأرى أسدا تضمن مفظ

 اب ــــــــــــــــــتوفزهن بين هال وه    رو ــــسما بالخيل في أكناف م
 البٍ ــــــــــــــــــمفاخرة وال لبني ك     بٍ ـــــــــــــــمالحم لم تدع لسراة كل

المنبر بعد أن استتب له األمر، قائال:  "من  يقتضي اإلنصاف هنا اإلشارة إلى ما ذكره الطبري وابن األثير أن أسدا خطب على  
يروم ما ِقبلي أو يترمرم، وخالد أخي، ومعي اثنا عشر ألف سيف يماني" فاشتكاه أهل خراسان إلى الخليفة، فكتب الخليفة إلى  

مال  ، ومن ثم عاد، فساعد أخاه خالدا في أع-ه 109أخيه خالد في العراق أن يعفيه من منصبه، فأعفاه في رمضان سنة  
في نحو خمسة آالف رجل، على رأسهم محمد بن مالك الهمداني، ومعه    - ه 117العراق. وقد عاد إلى واليته مرة ثانية سنة  

عبد الرحمن بن نعيم الغامدي األزدي، وهو ما أثار غضب الشاعر الكميت بن زيد األسدي المتعصب، وصاحب القصيدة  
با لسقوط بني أمية. وقد قال في هذه الحادثة قصيدة، يحرض فيها أهل مرو الشهيرة في الفخر بعدنان على قحطان، وكانت سب

 عليه، مطلعها:  
 على ما كان من ناء وُبعد   أال أبلغ جماعة أهل مرو  
 ردي ــيـــــ ف  دُ ـــــوال يغزوكم أس    فال تهنوا وال ترضوا بخف

 ردــــــــــــرماكم خالد بشبيه بق     اـــفــــوكيف وأنتم سبعون أل
 .  438نفسه،  -2
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اخلليفة هشام بن عبدامللك األمري اليمين كلثوم بن عياض القشريي املذحجي وعني  
املغرب عينه  عامال على دمشق، وحني قامت بعض االنتفاضات والتمردات يف بالد 
اخلليفة واليا عليها، فأمخد التمرد وقضى عليه هناك حىت قتل يف آخر معاركه مع الرببر 

 1هـ.123سنة 
ء اليمنيني يف عهد اخلليفة هشام بن عبدامللك حنظلة بن ومن والة مصر من األمرا

، وظل  102صفوان الكليب الذي أقره اخلليفة على عمله، وقد كان واليا عليها من العام  
هـ، مث عبدهللا بن احلبحاب، مث حفص بن الوليد احلضرمي، مث عبدامللك 106حىت العام  

هـ، مث عبدالرمحن بن خالد 117  ـ109بن رفاعة اللخمي، مث الوليد بن رفاعة اللخمي  
هـ عمل قائدا لشرطة  109الفهمي اللخمي، وكان من رجال احلديث الثقات، ويف العام  

توىل    124ـ    119هـ. وفيما بني  118ـ  117مصر، مث واله على مصر كاملة فيما بني  
 2مصر للمرة الثانية حنظلة بن صفوان الكليب.

خلليفة هشام، ابتدأت راية بين أمية يف االحندار، ومع بداية خالفة الوليد بن يزيد بعد ا
كون هذا اخلليفة غارقا يف هلوه وجمونه، إضافة إىل أنه قد ارتكب كثريا من احلماقات  
منذ أول عهده، أمهها قتل خالد القسري، وكان أحد زعماء اليمانية وكبارها آنذاك، 

الدولة، وقد انتهى صريعا، األمر الذي أغضب عليه اليمانية املمسكة أبزمة األمور يف  
هـ فقط؛ ليخلفه يف 126ومل تدم فرتة واليته من مجادى اآلخرة إىل ذي احلجة من العام  

احلكم يزيد بن الوليد "الناقص"، سنة واحدة فقط، ومن مث تؤول اخلالفة إىل آخر حاكم  
 3أموي، وهو مروان بن حممد، امللقب ابحلمار.

وكم كان مروان هذا قصري النظر، ضحل الفكر والتفكري حني عمد إىل إقصاء اليمانية 
وعزهلم؛ بل والتضييق عليهم مع أن عرش بين أمية من أول يوم مل يقم إال على أكتاف 

 
 .  225/4انظر: الكامل في التاريخ، سابق،  -1
 . 442اليمن في تاريخ ابن خلدون، سابق،   -2
لقبه الناس بالناقص ألنه أنقص من األعطيات التي اعتمدها الخليفة الوليد من قبله، وأعادها إلى ما كانت عليه أيام هشام  -3

 لملك الخليفة الحازم. أما مروان بن محمد فقد ُلقب بالحمار، لتجلده في الحروب وصبره على المكاره.  بن عبدا
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وأعضاد اليمانية، من لدن معاوية وحىت هشام، ولذا فقد بدا كعنز السوء، حيفر هنايته 
رية األموية كاملة؛ فتندلع ثورة اليمانية يف كل من مصر والشام بيده؛ بل هناية اإلمرباطو 

ليس ثورات فحسب؛ بل لقد ادعى بعضهم  1واليمن والعراق واملغرب وغريها من البلدان. 
اخلالفة لنفسه، كما هو الشأن مع عبدهللا بن حيىي اليمين، املعروف بطالب احلق الذي  

هـ، ومروان بن حممد قائم، وقد بويع 129ادعى اخلالفة لنفسه يف شبام حضرموت سنة  
 أبمري املؤمنني، ودخلت حتت إمرته مناطق كثرية، منها مكة املكرمة وما واالها.. 

مروج  يف  املسعودي  أوردها  هنا، كما  املعارك  هذه  تفاصيل  من  بواحدة  ونكتفي 
اَّلّل بن جعفر بن أيب طالبالذهب؛ حيث قال:   ، هنض عبداَّلّل بن معاوية بن عبد 

  اشم، ويقول :اي ور بين هَ يدخل دُ   ثوابً جلداً فدفعه إىل أربعة من غلمانه، مث جعل  فأخذ
ه  وعرض دمَ   عن فضلكم،  النَّاسُ   حني صمتَ   عرَ اشم، َهذا الكميت قَال فيكم الشِّ بين هَ 
يف الثوب ما قدر عليه من داننري ودراهم،   لرجلُ ا  فيطرح  ؛  ة، فأثيبوه مبا قدرمتيَّ مَ لبين أُ 

  سدها، عن جَ   يل، حىت إهنا لتخلع احلُ ا فكانت املرأة تبعث ما أمكنه،  َساء بذلكوأعلم النِّ 
فقال: اي أاب   ميت،لكُ افاجتمع من الداننري والدراهم ما قيمته ألف درهم، فجاء هبا إىل 

 املستهل، أتيناك جبهد  
ُ
  يلوفيه حُ   ،مجعنا لك َهذا املالوَقْد    دوان،ِقّل، وحنن يف دولة عَ امل

فقال: أبيب انت وأمي، قد أكثرمت وأطيبتم، وما ؛  تعن به على دهركالنَِّساء كما ترى، فاسْ 
له هْ أردده إىل  انيا، ف لدُّ امن    اومل أك آلخذ لذلك مثنً   مبدحي إايكم إالّ هللا ورسوله،  أردتُ 

ين رأيت أن  إفقال: إن أبيت أن تقبل ف  ، فجهد به عبد هللا أن يقبله بكل حيلة، فأىب،
ما   ابعها بعضُ صَ أفيخرج من بني    لعّل فتنًة حتدثُ   لناس،اا تغضب به بني  يئً ل شَ تقو 
وقال قصيدته اليت يذكر فيها مناقب قومه من مضر بن نزار بن    ،فابتدأ الكميت  ب،حن

كثر فيها من تفضيلهم، ويطنب يف وصفهم، ويُ   وربيعه بن نزار وإايد وأمنار ابين نزار،  ،معد
 وأهنم أفضل من قحطان،

 
عزل مروان الضحاك بن وائل السكسكي اليمني عن والية اليمن، وولى بدال عنه قاسم بن عمر الثقفي، وعن مصر حفص   -1

الحضرمي الذي عزله وعين على الفور بعده حوثرة بن سهيل،    بن الوليد الحضرمي، وعين بدال عنه حسان بن العتاهية التجيبي
 وعزل حنظلة بن صفوان الكلبي اليمني، مستبدال إياه بواٍل آخر، وعزل عن األندلس أبو الخطار حسام الكلبي اليمني. 
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 ومطلع الَقصيدة:، ة والنزاريَّ ة ليمانيَّ ا غضب هبا بنيأف
 وهْل انٌس نقول ُمسّلمنا  أال ُحّييِت عّنا اي َمِدينا

شة وغريهم فيها، ا ابلَيَمِن فيما كان من أمر احلبَ اوتعريضً رحيً صْ إىل أن انتهى إىل قوله تَ 
 وهو قوله: 

هَتدينــــا      مٍ ــــــــــــ جن ـــــاِء وكلُّ مَـــ لنا قمُر السَّ 
ُ
 ُتشرُي إليه أيدي امل

 نَــــــــاـــــــــوأسَكنَـُهْم مبَّكَة قاِطني    ـزاراً ـــــــــــــدّت هللا إْذ مّسى نَـــــــوجَ 
كـــــــارَِم خاِلصاتٍ لنا جَ 

َ
 نــا ــــــوللناِس القفى ولنا اجلَِبي    عَل امل

 فواجل من فحوِل األعجمينا    ٍ رضربت هجائن من نـــــزا وما
 ــــاــــــــــ نــــــــــرٍة فيلفوا ُمْبِلغيــــــــهّ ـــــــمط   لوا احلمرَي على ِعتاقٍ وما محَ 

 نــــا ـــــــــــحالئل أسوديَن وأمحرِي    ٍ وما وَجَدْت ِنساَء َبين نَــــــزار 
الكميت وغريها، وذكر مناقب وقد نقض ِدعِبل بن علي اخلزاعي َهِذه القصيدة على  

لوكها وغريها، وصرّح وعّرض بغريهم، كما فعل الكميت، وذلك وفضائلها من مُ   الَيَمنِ 
 يف قصيدته اليت أوهلا: 

 ّر األربعينـــــــــا ــــــــــــكفاك الّلوَم م      ا ــــــــــــــنـــــ يــــظع المك ايأفيقي من مَ 
 ُرونــــــــاـــــقـــــوال  ُيشينّب الذوائبَ      يــــــالـــــــــــــــــــيـــــأملْ حُتزِْنِك أحداُث الل

 ًمِدينــــــــــــا اــــلقد ُحّييِت عّنا ي        يـــــــــــــأحّيي الُغّر مْن َسروات قوم
 اـــــنـــــريــــــم فاخـــــوكنتم ابألعاج      م ـــــــــــــــفإْن يُك آًل إسرائيل منكـــ

 ا ـــــنـــــــرود اخلاسئيـــــــــــقــــــع الــــــــــــم    ُمِسْخَن  فال تنس اخلنازير الّلوايت
 ـاـــنــــــــــــيـــِــــ َن وما حمُ ــــُدمْ ــــــوآاثٌر قَ      ــــومٌ ــأـــــــ ــــم رسُـ لــــــــهـــــــــأبيلة واخلليج  

 اــــنــــــــــــيـــــا ُهجــرتنــصـــــــــولكّنا لن      الكميت ِطالُب ِوتْــــرٍ وما طَلُب 
 اـــــنـــــصِر النبوة فاِخريـــــى نـــــــ إل        ومــــــــيــــــــــــــــــــلقد َعِلَمْت نِزاٌر اّن ق

النزاريَّ   يومن  . وِهي طويلة  اليَ عَ   وافتخرت نزارٌ ة ،  انيَّ مَ واليَ   ة قول الكميت يف  ،  نمَ لى 
، واثرت وحتزبت الناسُ   على نزار، وأدىل كل فريق مبا له من املناقب،  وافتخرت الَيَمنُ 
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فنتج بذلك أمر مروان بن حممد اجلعدي، وتعصبه لقومه من   ة يف البدو واحلضر،العصبيَّ 
نتقال الدَّوَلة  اىل   إرُ ـغلغل األمْ ة، وتَ يَّ اسِ ىل الدَّعَوة العبَّ إواحنراف الَيَمن عنه    من،نزار على اليَ 

لقومه من  امث تال ذلك من قصة معن بن زائدة  ابلَيَمِن وقتله أهلها تعصبً  عن بين أمّية،
وفعل ُعْقَبة ،  وقطعه احللف الذي كان بني الَيَمن وربيعة يف الِقَدمِ   ربيعة وغريها من نزار،

القيس وغريهم م   نزار مّمن أبرضِ   ئروسا  ن ربيعة بن سامل بعمان والبحرين، وقتله عبد 
 1..ه من قحطانمن عقبة بن سامل لقومِ  اوتعصبً  ا ملعن،كيادً   ،مانالبحرين وعُ 

اليمانية قد  املتعصبني ضد  أمية من  الربدوين أن سيوف بين  السياق ذكر  ويف هذا 
يزيد بن املفرغ احلمريي، على يد عبيدهللا بن   انلت من ثالثة شعراء مينيني قتال، وهم:

عبدالرمحن بن   راق. مث الشَّاعرُ ية" وواليه يف العِ رعي من "مسُ زايد، أخي معاوية غري الشَّ 
افعني له. ربا، رغم كثرة الشَّ عبدهللا احلارث املعروف أبعشى مهدان الذي قتله احلجاج صَ 

 2.ة وأجمادها والتفاخر ابلَيَمِن واليمنيَّ من، وثالثُتهم أكثروا من التغيناح اليَ مث وضَّ 
وقد قُتل مروان بن حممد آخر خليفة أموي بسيف القائد اليمين عامر بن إمساعيل  
املسلي املذحجي، وهو من كبار القادة الشجعان الذي أسسوا الدولة العباسية، وتوىل 

 3إقليم واسط ابلعراق أايم خالفة أيب جعفر املنصور.

 
 . 190/3مروج الذهب ومعادن الجوهر، سابق،  - 1
البردوني، ط:  -  2 الريح ذات يوم وعباد بن زياد واقف، وكان ذالحية كثة  204م،  1996،  5قضايا يمنية، عبدهللا  . هبت 

 وطويلة، فنفشها الريح، فأنشأ يزيد على الفور: 
 أال ليت اللحى كانت حشيشا   فنطعمها خيول المسلمينا 

بن المفرغ الحميري، فنقل الكالم عبيدهللا إلى معاوية، فوجهه  فغضب منه ابن زياد، وكتاب إلى أخيه عبيدهللا يخبره بما َقال ا 
معاوية بتأديبه، ولكن دون أن تصل العقوبة إلى القتل، واألرجح أنه لم ُيقتل كما ذهب البردوني؛ بل تم تعذيبه بتلك الصورة  

د فارس، وأشفقت لحاله إحدى النساء،  المشينة المذكورة في البداية والنهاية البن كثير؛ أما األعشى فقد كان ممن تم سبيهم ببال
 ففكت رباطه وأطلقت سراحه، وقيل في ذلك كالم كثير، اشتهر من بينها:  

 من كان يفديه من األسر ماله   فهمدان تفديها من األسر أيورها!
ام أيام عبد الملك    بن مروان. والعجيب  أما وضاح اليمن، فهو من ذي رعين الحميري، من كالل، هاجر إلى صنعاء، ثم إلى الشَّ

أن القْحَطانيَّة والعدنانية عادت من جديد في عقدي األربعينيات والخمسينيات من الَقْرن الماضي في أدبيات الثوار اليمنيين الذين  
 تغنوا بها كثيرا، واعتبروها إحدى ركائز ومنطلقات النضال الوطني ضد اإلمامة. 

 ما أن بعض المصادر تنسب مقتل مروان لسيف آخر.  . عل300الدور اليمني في العصر العباسي،   -3
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الرغم من بعض احلاالت االستثنائية اليت اعرتت احلالة اليمنية األموية  وهكذا ـ وعلى
ـ فقد قامت اخلالفة األموية على أكتاف اليمنيني الوارثني للحضارة، واملتصلني حبضارة 
جديدة، كما أسلفنا، وحني بدأت مشس بين أمية ابألفول، ومشس بين العباس ابلسطوع 

يف   للعباسيني  رفعت  راية  أول  ابلتعسف كانت  ضاقوا  الذين  اليمنيني  يد  على  مصر 
األموي هناك خالل فرتة حكمهم، بزعامة عبد األعلى بن سعيد بن عبدهللا بن مروان  

وكان مروان بن   1اجليشاين، وكان معه حيىي بن مسلم األشيج، موىل قبيلة زهرة أبسوان. 
حممد آخر خليفة أموي قد أفرط يف قمع القبائل اليمنية هناك إثر ثورة قاموا هبا، لكنها 
مل تنجح، فقمعهم بشدة، ومع هذا القمع إال أهنا جتددت وعادت حِبدة أكرب. ويف عام  

هـ حني قتل مروان بن حممد وانتهت الدولة األموية كاملة، قام صاحل بن علي قائد  132
مساحات  اجلي اجليشاين  وأقطع  ابلصعيد،  واسعة  أراٍض  اليمنيني  إبقطاع  العباسية  وش 

 2واسعة يف بلدة امليمون وقرى أهناس. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 132القبائل العربية، سابق،  - 1
 . 101م، 1959الوالة والقضاة، أبو عمر محمد بن يوسف الكندي، تحقيق: حسين نصار، بيروت،  - 2
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اتصال اليمنيني مبصر قدمي جدا، قدم احلضارتني اليمنية واملصرية معا، وهو اتصال  
جديدا، مرتبطا مبجيء اإلسالم واشرتاك أبنائه يف الفتوحات  جتاري يف أغلبه، ومل يكن  

العربية املصرية اليت عززت هذا االتصال والتواصل من خالل الفاحتني يف اجليش اجلديد  
هـ، يف عهد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رضي  21بقيادة عمرو بن العاص يف العام  

يشه ـ ابملرابطة يف اجليزة بعد أن فتحوا هللا عنه الذي وجه قبيلة مهدان ـ املشاركة يف ج
اجلنوبية  اجلهة  من  أقام  الغربية. كما  اجلهة  من  الفسطاط  حلماية  وذلك  اإلسكندرية، 
اليمنيني، وتفرعت منهم عدة بطون، هاجر بعضها   البكيليون واألرحبيون من  الشرقية 

 الحقا، فيما بقي البعُض اآلخر هناك.
ال العاص  بن  أفريقيا من وكان أغلب جيش عمرو  ذي فتح مصر وجزًءا من مشال 

ومذحج وبنو 2وبنو احلجر  1اليمنيني من قبائل كهالن ومحري، فمن كهالن قبائل مالك
راشد اليت انصرت اإلمام عليا يف حروبه مع معاوية، وأيضا قبيلة خوالن املعروفة، وارتبعوا 

آاثرهم شواهدهم القبورية الصعيد واملنيا، وبرز منهم من أهل العلم الكثري هناك، وبعض 
ال تزال ماثلة إىل اليوم؛ حيث وجد شاهد قرب ابسم حممد بن خالد اخلوالين، املتوىف سنة 

. مث 328هـ مبدينة أسوان من صعيد مصر، وعائشة بنت عيسى اخلوالين، ت:  208
قبيلة مراد، وارتبع أبناؤهم الصعيد والفيوم ومنف، وبرز منهم قيس بن احلارث املرادي  

ملفيت املشهور يف زمنه، وفتح أايم عمرو بن العاص إقليما يسمى إىل اليوم قرية القيس، ا

 
عاش منهم بالصعيد بنو المغيرة من األزد بن مالك، ومن أبرزهم زياد بن المغيرة العتكي الذي شيد جامعا في ديروط، توفي    -1

 . -ه 91سنة  
تنتمي إلى بني مالك بن كهالن، واختطوا أماكنهم بالجيزة، ومن هذه األسرة برز أبو جعفر الطحاوي رئيس األحناف في    -2

 ي، وسالمة بن عبد الملك الطحاوي الذي قاد ثورة ضد الخليفة العباسي المأمون مصر في القرن الرابع الهجر 
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ويذكر املؤرخون أن قبيلة مراد من أوائل القبائل اليمنية اليت اختلطت ابملصريني واندجمت 
 معهم. 

ومن محري قبيلة مالك من بطون قضاعة الذين كانوا مع عمرو بن العاص، ومنهم  
والبلويون هم من تولوا قصف حصن اببليون ابملنجنيق ، كما أشار إىل    ،1قبيلة "بلى"

 ذلك عمرو بن العاص بقوله:  
 يوم هلمدان ويوم للصدف   واملنجنيق يف "بِلى" ختتلف

وإىل  مكان.  من  أكثر  وسكنوا  الكبرية،  القبيلة  هذه  من  بطون كثرية  تفرعت  وقد 
القحطانية الكثرية العدد واليت نزلت الصعيد، مث تفرقت جانب هؤالء أيضا قبيلة جهينة 

فور.   ودار  إقليم كردفان  إىل  وامتدوا  بل  النوبة،  وبالد  األعلى  الصعيد  إىل  ذلك  بعد 
واهلميسع وحضرموت، ومن اهلميسع تفرعت عدة بطون، وعسكروا ابجليزة، ومنهم عرب 

منه وبرز  ابلعلم،  اشتهرت  اليت  القبيلة  ابلصعيد،  سعيد "جيشان"  بن  األعلى  عبد  م 
القراءات يف عصره، وكريب بن خملد من شعراء مصر.  اجليشاين، وأبو غنيم من أئمة 

 2وهذه القبيلة أول قبيلة مينية انصرت العباسيني يف مصر، وخرجوا على حكم بين أمية. 
وبرز الدور األكرب لليمنيني يف فتح اإلسكندرية ومطاردة فلول الرومان املتبقية، وبرز  
يف معارك اإلسكندرية عمرو بن شريك بن مسي املرادي، وعوف بن مالك األزدي، وكذا 
جند املهرة الذين وصفهم عمرو بن العاص بقوله: "أما مهرة فقوم يقتلون وال يُقتلون، 
وأما غافق فقوم يقتلون، وأما بلى فأكثرها رجال صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 3وأفضلها فارسا".

 
بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن   -1

 قحطان.
طمية، د. ممدوح عبد الرحمن عبد الرحيم  انظر: دور القبائل العربية في مصر منذ الفتح اإلسالمي حتى قيام الدولة الفا  -2

 فما بعدها.  90الريطي، مكتبة مدبولي، د.ت. 
 . 112م،1961فتوح مصر والمغرب، ابن عبد الحكم، تحقيق: عبد المنعم عامر، لجنة البيان العربي، القاهرة،   -3



381 
 

ـ من أكثر الفرق عددا وعدة، حيث كانت  وكانت   ـ نسبة إىل املهرة  الفرقة املهرية 
ألفني وتسعمئة جماهد، بقيادة متيم بن فرع املهري القضاعي احلمريي، أول من اقتحم  

 1سور االسكندرية احلصني بفرقته. 
ي، وتذكر املصادر التارخيية أن فاتح مدينة دمياط هو املقداد بن عمرو البهراين احلمري 

أبرهة بن   اليماين  القائد  الفرماء احلصينة مع  قلعة  فاتح  أبناء صعدة ابليمن، وهو  من 
 2الصباح، وقد كان املقداد أول فارس من الصحابة يف اإلسالم.

ومن خطط قبائل اليمن اليت تشري إليها املصادر خطة كل من "بلى" و "أسلم" و  
دت املصادُر األماكَن اليت اختذت "بين حبر"، وهم من قبيلة قضاعة الشهرية. وقد حد 

اليت كان هلا دور ملموس يف فتح البالد،    يفيها القبائل اليمنية منازهلا، فذكرت أن قبيلة بل
من  بطن  وهي  ـ  الصدف  قبيلة  أقامت  بينما  حذافة،  بن  خارجة  دار  خلف  أقامت 
 حضرموت ـ ابلفسطاط إىل اجلنوب من مهرة. واختطت قبائل حيصب واملعافر ورعني 
والكالع وسبأ ابلفسطاط أيضا، ومجيعها من القبائل اليمنية. وتوسعت مهرة وغافق يف  
الشرقية   الشمالية  اجلهة  من  وذلك  النيل،  وهنر  اببليون  حصن  بني  الواقعة  األرض 

 3للحصن.
القبائل وتوزعها يف سياق حديثه عن  ارتباع  وذكر صاحب كتاب فتوح مصر عن 

ائل ما نصه: "وكان إذا جاء وقت الربيع واللنب كتب عمرو بن العاص وتوزيع هذا القب
لكل قوم بربيعهم ولبنهم إىل حيث أحبوا.. وكانت "هذيل" أتخذ يف بنا وبوصري، وكانت  
ومنوف  بوصري  عظمهم  فيها  أيخذ  اليت  "عك"  وقرى  بوصري،  يف  أتخذ  "عدوان" 

خذ يف أتريب ودسبندس وأتريب، وكانت "بِلى" أتخذ يف منف وطرابية، وكانت "فهم" أت
تتا ومتي، وكانت "الصدف" أتخذ يف   وعني مشس ومنوف، وكانت "مهرة" أتخذ يف 

 
 . 473/1يمانيون حول الرسول،  - 1
 . 448/1و  149يمانيون في موكب الرسول  - 2
األردنية،  -3 الجامعة  ماجستير،  إسماعيل، رسالة  كارم محمود  األندلس،  السياسي في  اليمنيين  العليا،   دور  الدراسات  كلية 

 . 6م، 1991
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الفيوم  الفيوم، وكانت "جتيب" أتخذ يف متي وبسطة ووسيم، وكانت "خلم" أتخذ يف 
وطرابية وقربيط، وكانت "جذام" أتخذ يف طرابية وقربيط، وكانت "حضرموت" أتخذ يف  

"مراد" أتخذ يف منف والفيوم، ومعهم عبس بن زوف، ببا وعني مشس وأتريب، وكانت  
وكانت "مِحْري" أتخذ يف بوصري وقرى أهناس، وكانت "خوالن" أتخذ يف قرى أهناس  

 1والبهنسي والقيس.. وكانت "املعافر" أتخذ يف أتريب وسخا ومنوف..". 
نه أبو  ومن أبرز الزعماء اليمنيني الذين نزلوا مصر أبرهة بن الصباح احلمريي. قال ع 

موسى األشعري: "لو كانت اخلالفة ُتستحق ابلشرف لكان أحق الناس هبا أبرهة بن 
 2الصباح، فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا مشارق األرض ومغارهبا". 

وهو الزعيم الذي فرش له النيب رداءه، وعامله معاملة امللوك، فانطلق ضمن قيادات 
م أايم عمر بن اخلطاب، رضي هللا عنه، مع القائد اليمين ذي جيش الفتوحات إىل الشا

هــ على خالف بني الرواايت،  20هـ، أو  19الكالع احلمريي. مث عاد إىل مصر سنة  
مع عدد من أبناء أسرته؛ حيث اختطوا هلم خطة خاصة ابجليزة بعدها أبشهر، مع قبيلة 

ما خطة خاصة به. وحني قرر ذي أصبح، وقبيلة مهدان اليمنيتني اللتني اختذ كل منه
الفاتح عمرو بن العاص فتح مدينة "الفرما" أسند قيادة الفتح إىل أبرهة بن الصباح، 
ومعه الصحايب اليمين املقداد بن عمرو البهراين، وذلك عند فتح مدينة دمياط، وجزيرة  

ابن  "تنيس" يف العشر األوائل لشعبان سنة عشرين للهجرة، ذكر تفاصيل الواقعة كاملة  
كثري يف البداية والنهاية. ومل يدم بقاؤه هناك كثريا؛ إذ عاد بعدها إىل الشام بني أهله 

 3الذين تبقوا هناك، وفيها تويف.

 

 
 . 99فتوح مصر وأخبارها، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالحكم، تقديم وتحقيق: محمد صبيح،  - 1
. وانظر  441م  2000،  1لبنان، ط:  –رجال حول الرسول، خالد محمد خالد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت    -  2

وال، ألبي قتيبة الدينوري. وعن االسم أبرهة، فإنه األصل السرياني والحميري إلبراهيم، فأبرهة، تعني إبراهيم. أيضا: األخبار الط
 ، أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش.  8اإلكليل: 

 .448/1انظر: يمانيون حول الرسول،  - 3
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 مصردور القبائل اليمنية في 

دخلت القبائل اليمنية فاحتة كأغلبية عسكرية يف جيش عمرو بن العاص، ومل يقتصر 
وأتمني املنطقة اإلسالمية اجلديدة فحسب؛ بل لعبت دورا إجيابيا دورها على جمرد الفتح  

الحقا؛ حيث تعاملوا برفق ولني وحسن خلق مع أهل تلك البالد، وامتزجوا هبم، وتعاملوا  
معهم، يف خمتلف جماالت احلياة، كوهنم أهل جتربة وخربات سابقة يف خمتلف اجملاالت، 

ف املناطق وبنوا املساكن والدور، وكانوا ضمانة  خاصة التجارة والزراعة؛ فتوزعوا يف خمتل
أساسية للدولة اجلديدة من هجمات القبائل  احمليطة اليت كانت هتددها من انحية الغرب  
اجلنوب؛ حيث كان  الصعيد بني احلني واآلخر. وكذا من جهة  قبل، وتغري على  من 

مل يتصاحلوا مع العرب    النوبيون املسيحيون مصدر قلق للدولة اإلسالمية اجلديدة، والذين 
اجلدد بسهولة، وظلت املعارك بني الطرفني حىت وقت متأخر. وكانت فيها الغلبة للقبائل  
العربية "اليمنية" القادمة من الشرق؛ بل لقد تكفلت قبيلة ربيعة وحلفاؤها عملية التصدي  

العمري بقيادة أيب عبدالرمحن  الطولونية  الدولة  شر ممزق.    ، فمزقتهم1للنوبيني يف عهد 
وكانت قبائل ايفع على وجه التحديد هناك ترى أهنا جاءت إىل مصر حبا يف اجلهاد يف  

عليها.. ُمغري  أي  مع  اشتباك  مستعدة ألي  فكانت  القبائل    سبيل هللا،  هذه  وأغلب 
اليمنية اليت اختطت الفسطاط كانت من مهدان وايفع وبكيل وذي أصبح واحلجر وبين 

 2بعد عبورها النيل إىل اجلهة الغربية وعسكرت فيها.األزد، وأقامت ابجليزة 

 
لي أحمد بن طولون، كان قلقه منه خشية منازعته  بقدر ما مثل العمري عامل أمن واطمئنان للدولة الطولونية بقيادة الوا   -1

العرش، السيما وقد كان شبه مستقل في مصر عن الخالفة العباسية، وقد انتهى هذا الرجل قتيال على يد أبناء عمومته اليمنيين  
 لخالفات جرت بينهم.  

البلدان، ياقوت ا 206/1المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، سابق،    -2 . وأيضا دور  67/4لحموي، سابق،  . ومعجم 
 . 106القبائل العربية، سابق. 
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وحني توجه عمرو بن العاص بعد ذلك لفتح إقليم برقة كان جيشه يتكون من أربعة 
ومحري  وجتيب  وخوالن  وغافق  ومهرة  ومراد  ومهدان  وبلى  حضرموت  من  ميين  آالف 

ان  ومذحج وذي رعني وذي الكالع والسكاسك واملعافر وخلم وجذام والصدف، وك
قادة مينيني، منهم معاوية بن حديج وشريك بن مسي   قيادة  القبائل حتت  رجال هذه 
املرادي وعمرو بن قحزم اخلوالين وحيويل بن انشرة املعافري، ولقوة هذا اجليش "اليمين"  
ومهابته اليت كان قد مسع هبا الكثري فقد متكن عمرو بن العاص من السيطرة على برقة 

ح مع أهلها على أساس دفع اجلزية البالغة حنو ثالثة عشر ألف  دون مقاومة، ومت الصل
 1هـ.21دينار، وكان فتحها سنة 

وقبل هذا كان معاوية بن حديج السكوين أحد أبرز القادة الكبار الذين سامهوا يف 
فتح االسكندرية اليت اشرتكت فيها الفرقة املهرية اليمنية، أبلفني وتسعمئة جماهد، بقيادة 
القائد اليمين متيم بن فرْع املهري أول قائد عسكري يقتحم سور االسكندرية احلصني.  
وكان  ـ معاوية بن حديج ـ ممن زف خرب بشرى الفتح من مصر إىل اخلليفة عمر بن 
اختطاط  يف  وساهم  مصر،  إىل  عاد  مث  الغنائم،  مخس  إليه  ومحل  ابملدينة،  اخلطاب 

ب أيضا بعد ذلك يف البحرية والدقهلية والصعيد، الفسطاط، مث واصل الفتوحات والتعري 
مث بالد النوبة يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان، مع ابن أيب السرح، قال عنه اهلمداين:  

 2أنه رأس اليمانية يف مصر.
وتوالت الفتوحات يف أقاليم مشال أفريقيا بعد مصر، سواء بقيادة عمرو بن العاص 

د بن أيب سرح بعده؛ حيث كانت أغلب محلته العسكرية نفسه، أو بقيادة عبدهللا بن سع
إىل القريوان من اليمنيني عدا نفر قليلني من قريش كما تذكر املصادر، وكانوا السبب 

هـ اليت متكن اجليش اإلسالمي من تدمري 34الرئيس للنصر يف معركة ذات الصواري عام  
 3القوة البحرية للروم. 

 
 . 8، دور اليمنيين السياسي في األندلس، سابق، 1
 .2/ 230. واإلكليل للهمداني، 473. ويمانيون حول الرسول، 222انظر: فتوح البلدان للبالذري،  - 2
 . 11. ودور اليمنيين، سابق،  119م،  1965القاهرة،    انظر: تاريخ المغرب العربي، سعد زغلول عبد الحميد، دار المعارف،  -3
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سنة   أخرى  عربية  جمموعة  واشتغلوا  73"وعربت  حضرموت،  عرب  قبائل  من  هـ 
"البجة" أرض  يف  احلدارية". 1ابلتعدين  أو  احلضارمة  عليهم  وأطلق  القبائل    2،  وظلت 

وتذكر  اهلجري.  الرابع  القرن  إىل  واملدافعة عن مصر  احلامية  هناك هي  اليمنية  العربية 
واأل  احلضرميني  يفضل  سفيان كان  أيب  بن  معاوية  أن  التارخيية  لتويل  املصادر  زديني 

  3األعمال، ألهنم أهل أمانة.
بقيادة عبدهللا بن  للعرب املسلمني  الفرتى تشكل أول أسطول حبري  وخالل هذه 
قيس احلارثي اليماين، قائد األسطول وأمري البحر أايم عمر بن اخلطاب، فتوقف اثناء  

بن أيب س معاوية  أايم  بناؤه وأتهيله من جديد  فيان سنة  فتنة عثمان مث علي، وأعيد 
هـ، على يد القائد اليمين عقبة بن عامر اجلهين الذي غزا هبذا األسطول جزيرة رودس  46

هـ. كما غزا معاوية بن حديج جزيرة صقلية يف البحر األبيض املتوسط  47ابليوانن، سنة  
 هـ. 49سنة 

 لقد كان من أبرز الوالة اليمنيني يف مصر خالل العهد األموي:
 هـ.   47ـ  44عامر اجلهين القضاعي احلمريي، وايل مصر فيما بني  ــ الصحايب عقبة بن  

 هـ. 51ـ 48ــ معاوية بن حديج السكوين التجييب احلضرمي، وايل مصر فيما بني 
 هـ.96ـ  89ــ قرة بن شريك العبسي املذحجي فيما بني 

 هـ.99ـ 96ــ عبدامللك بن رفاعة اللخمي فيما بني  
 هـ. 101ـ 99ــ شرحبيل احلمريي 

 هـ. 102ـ 101ــ بشر بن صفوان الكليب 
 هـ.124ـ 119هـ، مث مرة اثنية فيما بني: 106ـ 103ــ حنظلة بن صفوان الكليب 

 هـ.128ـ 124هـ، مث مرة اثنية فيما بني: 109ـ 108ــ حفص بن الوليد احلضرمي 
 هـ.117ـ 109ــ الوليد بن رفاعة اللخمي 

 
 نسبة إلى الُبجاة الذين كانوا يسكنون شرق الصعيد األعلى، والبجة كلمة فرعونية قديمة تعني الُمحارب.   -1
 .116دور القبائل العربية، سابق،   -2
 . 171فتوح مصر والمغرب، سابق،  -3



386 
 

 هـ.118 ـ117ــ عبدالرمحن بن خالد الفهمي اللخمي  
 1هـ. 133ـ 132ــ عبدامللك بن مروان اللخمي 

إىل جانب هذا الدور اإلجيايب الذي لعبته القبيلة اليمنية الفاحتة يف مصر بعد الفتح 
الزراعي والتجاري،   الصعيد  لعبت دورا إجيابيا على  اإلسالمي ورجاهلا األبطال، أيضا 

الراشدة واحلكم األموي والعباسي، فشكلت  وخمتلف احلرف األخرى خالل فرتة اخلالفة  
هنضة جمتمعية كبرية، خاصة بعد أن أسقط اخلليفة العباسي املعتصم العطاءات عن هذه  

هـ، وكانت تعتمد بدرجة رئيسية على ريع الديوان األموي فالعباسي  218القبائل سنة  
هااتن   انتعشت  مث  والتجاري، ومن  الزراعي  النشاط  إىل  فاجتهت  ذلك،  احلرفتان قبل 

؛ السيما وقد كان للوايل أمحد بن طولون اهتمام كبري 2بصورة مل تكن معهودة من قبل.
التعمري يف   يف هذا اجلانب، فبلغ اخلراج يف عهده أربعة ماليني دينار، وهنضت حركة 
البالد، وزاد اإلنتاج، ومأل األسواق العامة يف مصر. وهو ذات النهج الذي سار عليه 

د ذلك. وقد ذكر االصطخري أن الثمار والنخيل واملزارع متتد من أسوان  اإلخشيديون بع
 إىل اإلسكندرية.

هبا  واشتهرت  الصعيد،  بلدان  والكتانية يف  الصوفية  املنسوجات  "وازدهرت صناعة 
العربية   القبائل  اشتغلت  مدن طحا واألمشونيني والبهنسا وإهناس، ابإلضافة إىل ذلك 

يف   املعادن  امخيم ابستخراج  مبدينة  اشتهرت  أسوان، كما  شرقي  يف  الشرقية  الصحراء 
 3صناعة املنسوجات املختلفة، وكانت ذات شهرة عاملية". 

وتذكر املصادر التارخيية أن القبائل العربية الفاحتة ـ وأغلبها من اليمنيني ـ قد استأجرت  
وزراعتها، مث اشرتوا الضياع واألراضي الزراعية الواسعة من النوبيني وقاموا ابستصالحها  

 
 . 402الدور اليمني في العصر العباسي،   -1
 . 55م، 1963انظر: مصر العربية اإلسالمية، علي حسني الخربوطلي، األنجلو المصرية، القاهرة،  -2
 . 175. وانظر: القبائل العربية في صعيد مصر، سابق، 159/1المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار،  -3
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كثريا منها بعد ذلك، ومالوا إىل الدعة والتحضر أكثر من ذي قبل، خمففني من ارتباطهم  
 1السياسي والعسكري املباشر مبركز الدولة اإلسالمية يف دمشق أو بغداد. 

املهنة   نقلوا هذه  فقد  التعدين والصناعات االستخراجية سابقا،  اليمنيني يف  وخلربة 
اك، فيذكر أن القبائل العربية كان هلا دور يف استخراج املعادن يف حقول معهم إىل هن 

شرق أسوان، مستغلني عبيدهم من السودان الذين اشتغلوا يف هذه احلقول. كما كانوا 
 2يستخرجون الذهب والترب من بالد البجة، وكانوا يقسموهنا مع أهلها.

الف العربية  القبائل  اندجمت  الصعيد االجتماعي  املصري ومحل على  اجملتمع  احتة مع 
بعضهم أمساء األماكن املصرية اليت نزلوها، فانتسبوا إليها، وتبادلوا تعلم املهارات واحلرف  
واخلربات بينهما، فربز رجال من قبيلة األزد اليمنية يف أكثر من جمال مثل عبدالواحد  

ي األزدي الذي  الطحاوي، والفقيه أبو جعفر الطحاوي، وسالمة بن عبد امللك الطحاو 
قاد ثورة ضد اخلليفة العباسي املأمون. ومن العادة العربية "اليمنية" اليت انتقلت معهم إىل  
هناك عادة التعدد يف الزواج، فتزوجوا أكثر من زوجة، ومل تكن هذه العادة من العرف  
اجلاري يف مصر آنذاك، لذا تضاعف عدد السكان وزاد تعدادهم سبعة اضعاف خالل  

ومن هنا تعمقت اهلوية العربية كثريا، وتداخلت   3ن على ما كان عليه يف البداية. نصف قر 
العادات والتقاليد واملناسبات يف املأكل واملشرب واألفراح واألتراح، وارتبط العرب بعضهم  
ببعض يف اجلزيرة العربية، وال تزال ظاهرة الكرم الصعيدي املتميز يف مصر ظاهرة متيزهم 

! فقد ذكر املقريزي أن من كان يريد السفر من القاهرة إىل أسوان  4اليوم.عن غريهم إىل  
ال حيتاج يف سفره إىل نفقات أو أعباء أثناء الطريق؛ ألن العرب ابلصعيد قد أنشأوا دورا 
للضيافة ابلقرى اليت سكنوها، وخصصت هذه الدور ملن مر هبا من أهايل البالد البعيدة،  

 
. وأيضا القبائل العربية،  236م،  1948الفاطميين، راشد البراوي، النهضة، القاهرة، انظر حالة مصر االقتصادية في عهد  -1

 . 177سابق، 
 . 203/9تاريخ الرسل والملوك  -2
 . 214انظر القبائل العربية، سابق،  -3
ترة؛ لذا  من العادات السلبية التي انتقلت إلى هناك عادة قطع الطريق، التي كانت سمة لدى عرب الشمال، وبقيت هناك ف  -4

 تنبهت الدولة الحقا لهذه العادة، فجندت بعضا من أبناء هذه القبائل العربية ووظفتهم في حماية الطرقات.
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لراحة والنوم واملأكل واملشرب للضيوف، وفيها العاملون عليها وكانت دور الضيافة معدة ل
 1لراحة الضيوف الغرابء وعابري السبيل.

أما على الصعيد الثقايف فيكفي التحول الروحي والوجداين من قبل املصريني ابإلسالم 
ثقافة ولغة وتشريعا، اتركني اللغة القبطية وثقافة الرومان اليت جثمت سبعة قرون على  

صريني، فربز العديد من الشعراء واألدابء والفقهاء الذين شكلوا النواة األوىل للثقافة امل
اإلسالمية العربية اجلديدة، ويعود الفضل بعد هللا يف ذلك إىل أمحد بن طولون الذي  
اهتم هبذا اجلانب اهتماما ابلغا ومن بعده األخشيديون، ومن هنا ارتبطت مصر ارتباطا  

و  ابلعروبة  الثقافية جذراي  ابلعاصمة  يكون  ما  أشبه  الفسطاط  مدينة  ومثلت  اإلسالم، 
والعلمية، كما مثل األزهر أيضا جامعة إسالمية وعربية مفتوحة لكل الوافدين بعد ذلك،  

 وال يزال إىل اليوم. 
وخالل العصر األموي والعباسي األول انتشرت املذاهب الفقهية، وحركة التصوف 

را مبا كان عليه احلال يف دمشق وبغداد واملدينة، وصارت والشعر وجمالس األدب، أتث
بعض  يف  الحقا  عليها  تفوقت  ورمبا  تنافسها؛  املصرية  املدن  من  والقاهرة  الفسطاط 
اجلوانب. وبرز فيها املئات يف خمتلف اجملاالت من فقه وحديث ولغة وتصوف ورواية.  

لصعيدي أو اجليزي، وهي وكم من هذه األمساء اليت تنتهي عادة بلقب األسواين أو ا
األلقاب اليت اختذها أكثر العرب بعد اندماجهم وحلوهلم أبسوان. ومن العجيب أن اللغة  
العربية صارت لغة القبط املسيحيني واليهود يومها واملسلمني على حد سواء، وال تزال 

 2كذلك إىل اليوم.

 
 . 37. وأيضا القبائل العربية ص 190/1المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار،  -1
ي دخلت مع الفتح أو التي لحقت بعد  . ومن أشهر الشخصيات اليمنية في مصر، سواء الت251القبائل العربية، سابق،    -2

ذلك، أو ولدت هناك: عبدالرحمن بن ملجم المرادي، والتابعي عبد الرحمن بن جبير العامرين، وأبو تميم الجيشاني، وأبو أمية  
 عبيد بن مخيمر المعافري، وهو أول من قرأ القرآن بالمسجد الجامع هناك. وسعيد بن كثير بن مسلمة األنصاري القحطاني، 
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فة مبصر هو  ويذكر القلقشندي يف صبح األعشى أن أول من قال مبذهب أيب حني
أبو الفضل امساعيل بن اليسع الكندي، وكان أهل مصر قبله مل يعرفوا مذهب أيب حنيفة 

 1ومل أيلفوه.
 

 الوالة اليمنيون في شمال أفريقيا

كما كان اليمنيون أغلبية كبرية يف مصر، ولعبوا دورا كبريا يف خمتلف شؤون الدولة،  
ال أفريقيا مبصر، وألن كثريا منهم ممن وصل  فقد كانوا كذلك يف مشال أفريقيا، الرتباط مش

إىل مصر قد واصل الدور فاحتا أو واليا أو جابيا يف بقية أرجاء مشال أفريقيا، وشواهدهم 
إىل اليوم معلومة هناك. وقد توىل شؤون أفريقيا من الصحابة والتابعني اليمنيني عدد أمراء  

 هـ، وهم:129هـ ـ 44فيما بني 
 فاتح أفريقيا واثلث والة اليمنيني ملصر.  ــ معاوية بن حديج، 

 رويفع بن اثبت، أمري طرابلس.  - 
 ــ مسلمة بن خملد أمري مصر واملغرب. 
 ــ زهري بن قيس البلوي، أمري أفريقيا.

 ــ سفيان بن وهب اخلوالين.
 حسان بن النعمان الغساين  - 
 موسى بن نصري   - 

 ــ عبدهللا بن موسى بن نصري
 2هـ. 129ـ 124صفوان، حنظلة بن صفوان، ــ بشر بن 

 
 . 418/1صبح األعشى في صناعة اإلنشاء،  - 1
 . 526الدور اليمني في العصر العباسي، سابق،  -2
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ويقول عنه يف موضع آخر    1قال ابن خلدون: "فتح معاوية بن حديج كل افريقية". 
أيضا: ".. مث أغزى معاوية بن أيب سفيان معاوية بن حديج السكوين أفريقية سنة أربع 

 2وأربعني، وكان عامال على مصر فغزاها".
 

 اليمنيني يف العصر العباسي يف مشال أفريقيا فهم:أما عن الوالة 
ـ  133حممد بن األشعث، أول والة أفريقيا الشمالية يف العصر العباسي فيما بني    - 

 هـ. 148ـ 141هـ، مث مرة اثنية فيما بني 134
هـ، ووايل أفريقيا الشمالية 150ـ  144ــ املخارق بن غفار، أمري طرابلس فيما بني  

 هـ. 151ـ 150سنة 
 هـ.154ـ 151ــ عمر بن حفص، وايل أفريقيا فيما بني 

 هـ. 170ـ 154ــ يزيد بن حامت املهليب، وايل املغرب العريب فيما بني  
 هـ. 171ـ 170ــ داود بن يزيد بن حامت، وايل أفريقيا الشمالية فيما بني 
 هـ. 174ـ 171ــ روح بن حامت املهليب، وايل أفريقيا الشمالية فيما بني 

 هـ. 176ـ 174حبيب بن نصر املهليب، وايل أفريقيا الشمالية فيما بني ــ 
 هـ. 178ـ 177ــ الفضل بن روح بن حامت، وايل أفريقيا الشمالية فيما بني 
 هـ. 179ـ 178ــ العالء بن سعيد املهليب، وايل أفريقيا الشمالية فيما بني 

ا الشمالية يف العصر العباسي ــ األمري هرمثة بن أعني، عاشر الوالة اليمنيني ألفريقي 
 هـ. 181ـ 179فيما بني 

 هـ. 184ـ 181ــ حممد بن مقاتل العكي، أمري أفريقيا الشمالية فيما بني 

 
. والمقصود بأفريقية هنا، وفي بعض المصادر أيضا هي تونس بدرجة رئيسية، وما جاورها من 129/2تاريخ ابن خلدون،    -  1

روفة اليوم بخارطتها السياسية. علما أن اسم افريقيا يعود إلى  بعض البلدان القريبة، من ليبيا والجزائر، وليس قارة أفريقيا المع
 الملك الحميري أفريقيس بن ذي المنار بن الرائش، كما سلف القول سابقا.  

، بعد عبدهللا بن عمرو بن العاص الذي  -ه 44  - 43. وقد كان معاوية بن حديج والي مصر فيما بين  185/2نفسه،    -  2
 . وهناك روايات أخرى تقول غير ذلك. 230ن العاص، كما في فتوح البلدان للبالذري، ص: وليها بعد وفاة والده عمرو ب
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وعلى الصعيد العلمي كان اليمنيون أول من أدخل املذهب املالكي إىل بالد املغرب 
العلم   نشروا  الذين  اليمنيني  العلماء  من  العديد  برز  وهناك  األوىل املعريب،  بداايته  يف 

هـ، وإىل جانبه أيضا: الفقيه 161كاحملدث عبدالرمحن بن زايد بن أنعم املعافري، ت:
الصمادحي، وغريهم.  اليحصيب، ومعاوية  الرعيين، وابن أيب حسان  البهلول بن راشد 

 وكان فقيه املغرب األول سحنون بن سعيد التنوخي، وغريهم الكثري.  
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األرض  وتل شهدت  األرض كانوا، وعلى كل سفح وجبل  بقاع  من  بقعة  يف كل 
ببطوالهتم وأجمادهم.. قادة جيوش.. والة أمصار.. ورجاالت دولة. يف الشرق، كما هو 

 يف الغرب على حد سواء. 
وعن أدوارهم البطولية يف  ونستعرض هنا بعضا ممن حتدثت عنهم املصادر التارخيية،  

 . 1الشام وبالد السند وأرمينيا وخراسان

 عياض بن غنم األشعري

الصحايب   أرمينية  يف  اليمنيني  الزعماء  من  اإلسالمي  الفتح  رجاالت  من  لقد كان 
اجلليل عياض بن غنم األشعري الذين سبقوا األشعث بن قيس، وقبل أن يفتح بالد  

رجاالت الفتح اإلسالمي يف الشام، ويف موقعة الريموك حتديدا على أرمينية فقد كان من  
رأس ألف رجل من األشاعر من هتامة، حتت قيادة أيب عبيدة بن اجلراح، وقد وجهه  
اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن يوجه عياًضا على رأس مثانية آالف لفتح داير  

هـ، اليت ظل الفتح فيها سنتني 16سنة    2ة بكر وربيعة الفرس، وهي بالد اجلزيرة الفراتي
متتالينت، بعدها واصل الفتح ابجتاه بالد أرمينية من أرض الروم، وظل مواصال فتوحاته 

هـ، وحينها عاد، وكتب إىل عمر بن اخلطاب: "بسم هللا الرمحن الرحيم.  22حىت عام  
 عليك ورمحته  من عياض بن غنم األشعري إىل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني، سالم هللا

 
بالد الشام المعادل اآلخر لما يسمى باليمن، وهي تشمل سوريا الكبرى وفلسطين. السند: تقع في باكستان اآلن وشمال    -  1

  الهند. تمتد هذه البالد غربا من إيران إلى جبال الهماليا. أرمينيا: اسمها حاليا جمهورية أرمينيا، تقع في بالد القوقاز من أوراسيا،
أوروبا، تحدها تركيا من الغرب وجورجيا من الشمال وأذربيجان من الشرق وإيران من الجنوب، وهي فيما بين غرب آسيا وشرق  

من الجمهوريات السابقة لالتحاد السوفيتي، ومن الدول القديمة التي حكمتها المسيحية، وتحكمها حاليا الكنيسة األرمينية الوطنية؛  
، ومن وسجستان كرمانفغانستان من الشرق، ومن الجنوب  وأ  والهندمن الغرب،   العراقأما خراسان فهي بالد واسعة تتاخم  

 . الخزر، وبحر تركستانالشمال 
،  وادي الرافدينوهي الجزء الشمالي من   ،تركياوجنوب شرق   العراقوشمال غرب   سورياهي إقليم يمتد عبر شمال شرق    -  2

 .والحبانية  الثرثارومنخفضات  بادية الشاموإلى الجنوب  جبال طوروسومن الشمال  جبال زاغروسيحدها من الشرق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وبركاته، أما بعد، فاحلمدهلل الذي أيد اإلسالم بنصره، وأدحض الشرك بقهره، فقد أوردان  
األعداء موارد املهالك، وضيقنا عليهم املسالك، ومل جيدوا يف األرض نفقا، وال يف السماء 

قد مرتقى، فأظهروا اجلنوح إىل السلم، فأقررانهم على ذلك، ومنهم من أسلم وابيع. و 
والسالم   شريعتنا،  وأظهر  وأعلى كلمتنا،  عدوان،  وقهر  ديننا،  وأعز  أعالمنا،  نشر هللا 

 1عليك وعلى مجيع املسلمني".

 األشعث بن قيس الكندي

الكندي ـ ملك معديكرب    ذات يوم من أايم القادسية.. وقف األشعث بن قيس بن
هم: اي معشر العرب ال حضرموت وفاتح وأمري أذربيجان الحقا ـ أمام قومه، خماطبا إاي

ينبغي أن يكون هؤالء القوم أجرأ منكم على املوت، وال أسخى أنفسا عن الدنيا، تنافسوا  
   2وال جتزعوا من القتل فإنه أماين الكرام، ومنااي الشهداء.

ألف   قيس يف  بن  األشعث  بسرياف  وقاص  أيب  بن  على سعد  قدم  الطربي:  قال 
اليمن. أهل  من  ويف  3وستمئة  فنزهلا  ،  سرياف،  إىل  سعد  سار  خلدون:  ابن  اتريخ 

 4واجتمعت إليه العساكر، وحلقه األشعث بن قيس يف ثالثني ألفا. 
وقال البالذري يف فتوح البلدان: روى الكليب: أن املغرية بن شعبة غزا أذربيجان سنة 

هـ ففتحها وصاحل أهلها، مث كفروا، فغزاها األشعث بن قيس ففتح حصن ابجروان،  20
 5وصاحلهم على صلح املغرية، ومضى صلح األشعث حىت اليوم.

وظل الزعيم اليمين األشعث بن قيس الكندي أمري احلامية العربية يف أذربيجان حىت 
هـ، يف خالفة عثمان بن عفان، وقد واصل فتح بقية  30استقر احلكم هناك هنائيا سنة  

وأسك القوقاز،  وأذربيجان  إيران،  أذربيجان  يف  العرب  املناطق  من  أتباعه  من  فيها  ن 
 

 .  113/2فتوح الشام، الواقدي  - 1
 .87/4تاريخ الرسل والملوك، الطبري،  - 2
 ظة بوشهر في جنوب إيران.نفسه. وسيراف مدينة أثرية قديمة، تقع في محاف - 3
 .294اليمن في تاريخ ابن خلدون، محمد حسين الفرح،  - 4
 . 264فتوح البلدان، البالذري،  - 5
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املسلمني الكثري، داعيا أهل هذه املناطق إىل اإلسالم، وكان هذا الفتح هو أول فتح 
عريب إسالمي هلذه املناطق، كما كانت هذه السكىن واالستيطان أول سكىن واستيطان 
عريب إسالمي يف تلك املناطق، وفيها اندمج العرب بغريهم من أهل تلك البالد حتت 

ية اإلسالم املوحدة، وقد بقي األشعث واليا عليها حىت هناية فرتة علي بن أيب طالب را
 هـ، مث تويف هناك.  42كرم هللا وجهه، ملدة مثانية عشر عاما، عاد بعدها إىل الكوفة سنة  

 عدي بن عدي الكندي 

فيما بني   أرمينية  أمريا على  قاضيا  فقيها  أبوه من صحابة 101ـ  96كان  هـ، كان 
هللا صلى هللا عليه وسلم، شهد الفتوحات اإلسالمية، واستقر مبدينة الرها ومات    رسول

هـ، أما ابنه عدي فقد واله سليمان بن عبدامللك بالد أرمينية، وظل واليا 40هبا سنة  
عليها حىت هناية خالفة عبد امللك بن مروان بعده، وإليه ينسب هنر "عدي" هناك، ألنه 

انت له قبل ذلك أدوار مشهودة ضد اخلوارج الصفرية الذين شق هنرا يف البيلقان. وك
ظهروا هناك، كما ساهم يف إعادة دولة اخلالفة اإلسالمية هناك عقب فتنة ابن الزبري؛ 
حيث انشغل اخلالء األمويون هبا، وبدأت بعض أطراف البالد تتفلت من أيديهم، ومنها  

ية بعد ذلك، وقد اشتهر ابلصالح بالد أرمينية، لكنها عادت إىل حضن الدولة اإلسالم
 1والتقوى. 

 

 الجراح بن عبدهللا الحكمي المذحجي

ينتسب إىل داير َحَكم يف وادي مور من هتامة، وال تزال مثة أسر إىل اليوم معروفة  
هبذا اللقب، ويف البالد اجملاورة للمنطقة، وكان والده ممن ارحتلوا إىل بالد الشام، وقبل 

هـ، مث انئبا ليزيد 96ـ  86د أرمينية توىل منصب أمري البصرة فيما بني  أن يتوىل اجلراح بال
هـ، مث أمريا  100ـ  99هـ، مث واليا خلراسان يف  99ـ  96بن املهلب، أمري العراق فيما بني  
 

 .582انظر: الدور اليمني في العصر العباسي، سابق،   - 1
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سنة  وأذربيجان  أرمينية  واله  الذي  امللك  عبد  بن  يزيد  أوائل خالفة  إلقليم كرمان يف 
 هـ.203

ل اجلراح بن عبدهللا احلكمي بالد أرمينية وأذربيجان ـ هـ دخ104"ويف أوائل سنة  
القوقازـ يف جيش عريب إسالمي من جند الشام واجلزيرة الفراتية، غالبيتهم من اليمانية، 
وكان جيش ملك اخلزر حياصر بعض األقاليم اإلسالمية، فلما دخل اجلراح تلك البالد 

 1تقهقروا منها".
عبدهللا احلكمي من مذحج أرمينية، فنزل برذعة، فرفع قال البالذري: "ويل اجلراح بن  

اجلراحي،   يدعى  مكياال  واختذ  والوفاء،  العدل  على  فأقامها  مكاييلها،  اختالف  إليه 
 2فأهلها يتعاملون به حىت اليوم".

الباب  ومدينة  شروان  أرض  ابجتاه  فتوحاته  احلكمي  عبدهللا  بن  اجلراح  وواصل 
منها إىل أرض مملكة خيزان اخلزرية. قال البالذري: "..  من جبال القوقاز، و   3واألبواب 

مث إن اجلراح عرب هنر الكر، وسار حىت قطع النهر املعروف ابلسمور، وصار إىل اخلزر،  
 4فقتل منهم مقتلة عظيمة". 

وقال ابن األثري: "سار اخلزر إىل اجلراح، وعليهم ابن ملكهم، فالتقوا عند هنر الران،  
دا، وحرض اجلراح أصحابه، واشتد القتال، فظفروا ابخلزر وهزموهم، واقتتلوا قتاال شدي

ما   مجيع  املسلمون  وغنم  خلق كثري،  منهم  فقتل  وأيسرون،  يقتلون  املسلمون  وتبعهم 
 5معهم..". 

ولقوة عزمية هذا األسد اليماين اهلصور وشدة أبسه وعلو مهته، فلم يكتف مبا أجنز؛ 
ر" أحد أشهر حصون بالد القوقاز، واستوىل  بل واصل الفتوحات ابجتاه حصن "بلنج

 
 .  587الدور اليمني في العصر العباسي، سابق،  - 1
 . 208فتوح البلدان، سابق،  - 2
 مدينة في جبل القوقاز بناها الملك أنوشروان، وجعلها بينه وبين بحر الخزر، ليأمن غزوات أهل تلك البالد.  - 3
 .208فتوح البلدان للبالذري، سابق،  - 4
 . 188/4الكامل في التاريخ، سابق،  - 5
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عليه عنوة بعد معركة عنيفة معهم ألمهية هذه احلصن وصعوبة الوصول إليه، قال ابن  
هـ  104كثري يف سياق حديثه عن اجلراح احلكمي وفتوحاته يف بالد أرمينية: ".. يف سنة  

، ففتح بلنجر، وهزم  غزا اجلراح بن عبدهللا احلكمي انئب أرمينية وأذربيجان أرَض الرتك 
الرتك، وأغرقهم يف املاء، وسىب منهم خلقا كثريا، وافتتح عامة احلصون اليت تلي بلنجر، 
وأجلى عامة أهلها، والتقى هو واخلاقان امللك فجرت بينهم وقعة هائلة، آل األمر فيها  

 1إىل اهنزام خاقان، وتبعهم املسلمون، فقتلوا منهم خلقا كثريا ال حُيصون". 
هـ غزا اجلراح بن عبدهللا احلكمي بالد الالن، وفتح حصوان 105مضيفا: "يف سنة  

كثرية، وبالدا متسعة األكناف من وراء بالد بلنجر، وأصاب غنائم مجة، وسىب خلقا 
 2من أوالد الرتك". 

 

 الحسن بن قحطبة الطائي 

كان األمري والزعيم اليمين احلسن بن قحطبة الطائي من أبرز قادة اجليش اإلسالمي 
مطلع اخلالفة العباسية، بقيادة أيب جعفر املنصور الذي ويل اجلزيرة الفراتية وبالد أرمينية  

هـ، ابعتباره أحد النقباء االثين  136يف عهد خالفة أخيه أيب العباس السفاح إىل العام  
لعباسية اجلديدة، وحني أصبح أبو جعفر املنصور خليفة بعده، استخلف عشر للدعوة ا

احلسن بن قحطبة أمريا على أرمينية، مث ذهب ملواجهة عمه عبدهللا بن علي الذي دعا 
لنفسه ابخلالفة يف بالد الشام، مث ذهب جبنده ابجتاه اجلزيرة الفراتية، فوجه اخلليفة أبو  

يتقدم جبيشه إىل املوصل، وينضم إىل اجليش الذي جعفر املنصور احلسن بن قحطبة أن 
بعثه من العراق بقيادة أيب مسلم اخلراساين. وحني التقى اجليشان يف "نصيبني" من اجلزيرة  
الفراتية كان احلسن بن قحطبة على ميمنة اجليش بداية األمر، مث انضمت امليمنة إىل  

ر املنصور، بعدها كتب إليه أبو جعفر امليسرة، وكان النصر يف هناية املعركة جليش أيب جعف
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املنصور أن يعود على عمله، واليا ألرمينية، وقد عاد وظل واليا عليها حىت انتهاء فرتة  
  1اإلمام املنصور، وجزء من فرتة اإلمام املهدي من بعده. 

وذكر البالذري أن انتفاضة حصلت أثناء واليته على أرمينية برائسة موشائيل األرمين، 
موشائيل    فأمده قائدها  وقتل  االنتفاضة،  تلك  مبوجبه  قمع  مبدد،  املنصور  اإلمام 

"واستقامت األمور للحسن، وهو الذي ينسب إليه هنر احلسن ابلبيلقان، والباغ الذي 
 2يعرف بباغ احلسن بربذعة". 

هـ وجهه اخلليفة املهدي لغزو الروم بعد أن اعتدى الروم على الثغور 162ويف العام  
 ة، وقد أبلى يف معاركه تلك بالء حسنا حىت دوخ الروم وكتب له النصر.  اإلسالمي

هـ، حيث استعفى اإلمام املهدي ذلك  167وظل واليا على بالد ارمينيا حىت العام  
هـ عن أربعة ومثانني 181املنصب فأعفاه، مث سكن يف اجلزيرة الفراتية إىل أن مات سنة  

 عاما.  

 جعفر بن حنظلة البهراني 

إىل قبيلة هبراء بن عمرو بن احلاف بن قضاعة بن مالك بن محري، وردت ينتسب  
 على لسان أحد الشعراء: 

 بلي وهبراء وخوالن إخوة    لعمر بن حاف فرع من قد تفرعا 
كان من قادة اجليش العريب الذي دخل خراسان يف والية أسد بن عبدهللا القسري  

عبدامل بن  هشام  عهد  يف  األموية  اخلالفة  سنة  أثناء  القسري  116لك  مات  وملا  هـ، 
هـ، انتقل بعدها إىل العراق،  120استخلف جعفرا على خراسان، وظل فيها حىت العام  

وكان من أبرز رجاالت الدولة، ولذا كان من مستشاري اخلليفة أيب جعفر املنصور حني 
هـ 139قامت اخلالفة العباسية، كما كان من مؤيدي قتل أيب مسلم اخلراساين. ويف العام  
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واله اخلليفة أبو جعفر قيادة أوىل غزوات الصوائف إىل أرض الروم يف تركيا، وقد تويف  
 1هـ.150سنة 
 
 

 جبريل بن يحيى البجلي  

القائد اليمين جربيل بن حيىي بن قرة البجلي، ابين مدينة املصيصة اليت أخرهبا الروم  
ي العباسي ببنائها، صاحل بن عل   139هـ، حيث وجه اخلليفة املنصور سنة  133سنة  

وبدوره فقد وجه جربيل بن حيىي ببنائها، فبناها، وأسكن فيها الناس، وحبسب الطربي، 
هـ. كما قام أخوه مسلمة بن حيىي البجلي أيضا ببناء  141فقد انتهى من بنائها سنة  

هـ، وهي إحدى مدن تركيا حاليا، كما هو 142مدينة "أذنة" اليت فرغ من بنائها سنة  
   2ع املصيصة، فكلتامها اليوم يف تركيا. احلال م

ابن  أيضا سور مدينة مسرقند، كما ذكر ذلك  بنائه املصيصة فقد بىن  وإىل جانب 
هـ مات محيد بن 159األثري يف اترخيه عن جربيل بن حيىي " حيث قال: "ويف سنة  

مالك  قحطبة خبراسان، فوىل املهدي مكانه أاب عون عبد امللك بن يزيد، ووىل محزة بن  
 3سجستان، ووىل جربيل بن حيىي مسرقند، فبىن سورها، وحفر خندقها".

ومكث جربيل أمريا لسمرقند إىل خالفة هارون الرشيد، كما أصبح ابنه ابراهيم من 
هـ 88بعده واحدا من أمراء الثغور والصوائف إىل بالد الروم. وذكر الطربي أنه يف سنة  

أرض الروم من درب الصفصاف، فخرج لقتاله   غزا إبراهيم بن جربيل الصائفة، ودخل
ملك الروم "نقفور" وجرت بني الطرفني معركة حامسة، هزم فيها نفقور، واندحرت قوته،  

 وكان النصر حليف املسلمني. 
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 معيوف بن يحيى الهمداني 

قال عنه املؤرخ حممد حسني الفرح: "هو القائد اليماين أبو محيد معيوف بن حيىي 
ين، أمري وقائد الغزوات الصيفية إىل أرض الروم، يف أعايل تركيا منذ سنة احلجوري اهلمدا

  1هـ".190هـ، وفاتح جزيرة قربص مع ابنه محيد بن معيوف سنة 153
مضيفا: كانت أوىل الغزوات اليت قادها إىل أرض الروم يف خالفة أيب جعفر املنصور 

هـ غزا الصائفة معيوف 153وامللوك: يف سنة هـ. قال الطربي يف اتريخ األمم 153سنة 
بن حيىي احلجوري، فصار إىل حصن من حصون الروم ليال وأهله نياٌم فسىب وأسر من 
كان فيه من املقاتلة، مث صار إىل الالذقية احملرتقة ففتحها وأخرج منها ستة آالف رأس  

 2من السيب سوى الرجال البالغني".

 العباس بن جعفر الخزاعي 

عنه املؤرخ الفرح: هو األمري اليماين العباس بن جعفر بن حممد بن األشعث بن قال  
الشمالية سنة  أفريقيا  األمري حممد بن األشعث، وايل  اخلزاعي، حفيد  أهبان  بن  عقبة 

هـ، وكان أبوه جعفر بن حممد األشعث وزير ديوان خامت اخلليفة ببغداد، مث  148ـ  141
هـ، مث استقدمه الرشيد ووىل مكانه العباس بن  173ـ  171واله الرشيد خراسان سنة  

هـ، 175ـ  173جعفر بن حممد بن األشعث، فمكث العباس خبراسان واليا عليها سنة  
 3مث استقدمه الرشيد إىل العراق. 

قال 187ويف سنة   الروم.  أرض  لغزو  الرشيد  بن  القاسم  ابنه  مع  الرشيد  هـ وجهه 
الرو  الرشيد أرض  القاسم بن  الرشيد الطربي: دخل  بن  القاسم  الطربي: دخل  قال  م. 

هـ، فأانخ على "قرة" وحاصرها، ووجه العباس بن جعفر بن 187أرض الروم يف شعبان  
حممد بن األشعث، فأانخ على حصن سنان حىت جهدوا، فبعثت إليه الروم تبذل له  
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ثالمثئة وعشرين رجال من أسارى املسلمني على أن يرحل عنهم، فأجاهبم إىل ذلك،  
 1حل عن قرة وحصن سنان صلحا.ور 

هـ أرض الروم كان العباس بن جعفر اخلزاعي وأخوه عقبة 190وحني غزا الرشيد عام  
مع  الرشيد  هارون  اخلليفة  وجهه  وقد  اإلسالمي،  اجليش  قيادات  من كبار  بن جعفر 

 هـ. 193املأمون إىل خراسان سنة 

 عبدهللا بن طاهر الخزاعي 

بن طاهر بن احلسني اخلزاعي، توىل أبوه طاهر بن احلسني هو األمري اليماين عبدهللا  
بني   فيما  املأمون،  أايم  وما جاورمها  واملوصل  الفراتية  فاستقدم  204ـ  199اجلزيرة  هـ، 

املأمون واليه طاهر إىل العراق، وواله جانيب بغداد وإمرة الشرطة، واستخلف عبدهللا بن 
الرقة،   الفراتية وعاصمتها  ـ  204ومكث انئبا ألبيه عليها فيما بني  طاهر على اجلزيرة 

هـ، حىت مت استقدامه انئبا ألبيه يف بغداد أشهرا معدودة، ليوليه اخلليفة بعدها بالد 205
الثغور اليت كان  الروم، وحرر  الفراتية والثغور من جنوب تركيا إىل حدود أرض  اجلزيرة 

ليت مت بناؤها أايم خالفة أيب  الروم قد سيطروا عليها، مث زاد يف بناء مدينة "املصيصة" ا
 2هـ. 210جعفر املنصور، واستمر يف واليته إىل العام 

 المهلب بن أبي صفرة األزدي 

قال عنه ابن كثري يف اترخيه: أنه غزا بالد اهلند يف أايم معاوية بن أيب سفيان عام 
 3هـ. 44

بن املهلب  الثغر  ذلك  واهلند: غزا  السند  البالذري عن غزواته يف  أيب صفرة   وقال 
األزدي يف أايم معاوية سنة أربع وأربعني، فأتى املهلب "بنة" و "الالهوار" ومها ما بني  

 "امللتان" وكابل، فلقيه العدو، فقاتلهم ومن معه، ويف غزوة "بنة" يقول األزدي: 
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 أمل تر أن األزد ليلة بُيتوا    ببنة كانوا خري جيش املهلب
وأ للمصاحلة  املناطق  تلك  وهي فأذعنت  "القيقان"  بالد  إىل  مضى  مث  اجلزية،  داء 
 1جنوب غرب ابكستان على ختوم إيران. 

 راشد بن عمرو الجديدي

هو األمري راشد بن عمرو اجلديدي األزدي، كان أمريا قائدا لربع خراسان سنة فيما  
هـ، مث وفد على معاوية بن أيب سفيان إىل دمشق. قال احلسن بن أمحد 44ـ  42بني  

"وفد راشد بن عمرو اجلديدي األزدي إىل معاوية بن أيب سفيان، فاستشرفه،   اهلمداين:
أقبل  أتبعه بصره حىت خرج، مث  فأجلسه معه على السرير، وحدثه طويال، فلما خرج 
معاوية على من عنده من قريش، فقال: أيسركم أن يكون هذا من قريش؟ قالوا: وما 

 اخلالفة، وإين له اآلن خلائف، وما يسوؤان من ذلك؟ قال: لو كان من قريش لنازعين
 وقد قيل فيه شعرا: 2الرأي إال أرمي به حنر العدو، فواله وأغزاه بالد السند".

 عاليك رافعـمن األزد َجلدا للص     ازمـــــــــــــــــــــــــزا السند ميمون النقيبة حــــــغ
 بعيين قطامي خضيب األشاجع    ا   ــــــمـــــــــــ رون إذ ســـــــــــــــــــ ترى عينه ما ال ي

 وِغب السرى صقر بعلياء واقع    وإن اجلديدي ابن عمرو على الكرى  
 3هـ.51وقد ظل أمريا للسند، واستشهد هناك يف إحدى غزواته سنة 
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 عبدالرحمن بن األشعث الكندي 

عبدالرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس الكندي، من كبار القادة يف  األمري اليماين  
العراق. عينه احلجاج أبمر من عبد امللك بن مروان على بالد سجستان ومكران إىل ثغر 

هـ. وذكر املسعودي يف مروج الذهب أن احلجاج واله بالد سجستان 79السند سنة  
أنواع، يقال هلم: الغوز واخللج،    وبست والرحج، فحارب َمن هنالك من أمم الرتك، وهم

وقد ظل عليها أمريا وعلى ما يليها، وأذعن   1وحارب من يلي تلك البالد من ملوك اهلند. 
له اجلميع، دافعني اجلزية ومعلنني الوالء حىت مترد على األمويني أنفسهم الحقا يف العام 

 هـ.82عام هـ، فما بعده، ولقب نفسه انصر املؤمنني، فقمع مترده وانتهى  80
وقد رافق الشاعُر أعشى مهدان ابن األشعث يف تلك الغزوات والفتوحات، فقال يف 

 ذلك:  
 ر ـــــجــــــــــومل تك من حاجيت مكران   وال الغزو فيها وال املت

 ر ـــــــا   فما زلت من ذكرها أُذعــــهـــــــــــــــــــــُوخربت عنها ومل آت
 ر ــــــــــــتـــــــــــــــع     وإن القليل هبا مقـــــــــائــــــــــجها ـــــــــأبن الكثري ب

 ر ــــــفــــــــ تطول فتجلم أو ُتض ا   ـــــــوإن حلى الناس من حره
 ر ـــــــــــوســـذو عدة مــــــــــ وإين ل    ها  ـوما كان يب من نشاط ل

 ر ـــــــوقيل انطلق كالذي يؤم  ا   ـــــــــــــــــــولكن بعثت هلا كاره
 هو السيف جرد من غمده   فليس عن السيف مستأخر

 را هلا مل يكن يُعربـــــحـــــــــــــــــرون    بـــــــــــــــــــــــوقد قيل إنكم عاب
 رـــــــــــ كــــإىل السند واهلند يف أرضهم    هم اجلن لكنهم أن

 رــــــــميـوال ح ادٍ ــــــــــــــــــا   أكابر عــــنـــــل ــــــــــــبــــــــام غزوا هلا قوما ر 
 ا   وال الشيخ كسى وال قيصرلـــــــــــــــــــهـــوال رام سابور غزوا 
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 رِ ــــــــــم مل يؤجـــيــــــظـــــــــ وأجر ع     عٌ ــــــرب واســـــــــعــــــ ومن دوهنا م
 

 خالد بن عبدهللا القسري 

واله اخلليفة هشام بن عبدامللك بالد العراق ومشارقها إىل السند وخراسان وإىل ختوم 
 الصني. وإىل ذلك أشار الشاعر الفرزدق شعرا بقوله:  

 د ـــــــــــالــــــ خـــولكن ضوء املشرقني ب    وما الشمس ضوء املشرقني إذا اجنلت
 إىل حضرموت جاحمات القصائد      هتـــــــــــــــــــــــ ثين عليك إذا انتستعلم ما أ

 وقال فيه أيضا الشاعر جرير: 
 دِ لـــــــطبيبا شفى أدواءهم مثل خا  وا   ــــــــقـــــــــلقد كان داء ابلعراق فما ل

 دـــــــــــــــــــــورأفة مهدي إىل احلق قاص   شفاهم حبلم خالط الدين والتقى 
 د ــــــــــوما زلت رأسا قائدا وابن قائ  ضع   ــــــــمحيت ثغور املسلمني فلم تُ 

 وشعث النواصي كالضراء الطوارد ا    ــــــــــــنــــقـــــــــتعد سرابيل احلديد مع ال
 حتساب اجملاهدولقيت صربا وا   وإنك قد أعطيت نصرا على العدا  

 1دـــــــــــــايـــلغدر كفاك هللا كيد املك  يدة  ــــــــــــكــــــــــــــــ إذا مجع األعداء أمر م
 

وإىل جاين من ذكران، فثمة الكثري من الوالة واألمراء والقادة اليمنيني يف تلك البالد 
ر، ومن هؤالء أيضا منصور  الذين نشروا اإلسالم فيها ألول مرة، مث رأسوها حبنكة واقتدا

بن   السند، وعمرو  املنصورة عاصمة بالد  الذي مسيت ابمسه مدينة  الكليب  بن مجهور 
حفص امللقب بـ"هزار مرد" أي ألف رجل، وروح بن حامت املهليب، وايل األحواز وبالد 
فارس، ونصر بن حممد بن األشعث وايل بالد السند، وكان قبلها وايل فلسطني، واملغرية  

 يزيد بن حامت، وأخوه داود بن يزيد بن حامت، وبشر بن داود املهليب..إخل.  بن
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أما والة خراسان من اليمنيني فهم: الربيع بن زايد احلارثي وعبدهللا بن الربيع احلارثي  
واملهلب بن أيب صفرة األزدي ويزيد بن املهلب واملفضل بن املهلب ويزيد بن املهلب 

وعبدالرمحن بن نعيم األزدي وسعيد بن عمرو احلرشي وأسد  واجلراح بن عبدهللا احلكمي  
بن عبدهللا القسري وعبد اجلبار بن عبدالرمحن األزدي وأبو عون عبدامللك األزدي ومحيد 
األشعث   حممد  بن  وجعفر  الطائي  الطوسي  سليمان  بن  والفضل  الطائي  قحطبة  بن 

ن مالك اخلزاعي ومنصور والعباس بن جعفر اخلزاعي والغطريف بن عطاء اجلرشي ومحزة ب
بن يزيد احلمريي وحممد بن احلسن بن قحطبة وطاهر بن احلسني اخلزاعي وطلحة بن  
طاهر اخلزاعي وعبدهللا بن طاهر اخلزاعي وطاهر بن عبدهللا بن طاهر اخلزاعي وحممد بن 

 1طاهر اخلزاعي..إخل. 
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 التمهيد للعصر العباسيالدور اليمني في 

ابدئ ذي بدء نستطيع القول أن الدور اليمين يف العصر العباسي قد ابتدأ قبل أن  
العباسي نفسه، وذلك حبكم اشرتاكهم يف اجلماعات السرية والعلنية اليت  العصر  يبدأ 
سامهت بقوة يف إسقاط اخلالفة األموية من وقت مبكر كما رأينا سابقا، ومن مث واصلوا  

اخللفاء دوره قبلهم  ومن  األمويني،  أايم  سابقا  األمر  العباسية، كما كان  اخلالفة  يف  م 
 الراشدين واملؤسس األول للدولة اجلديدة.  

وما جتدر اإلشارة إليه هنا ابتداء هو عالقة الصهارة والنسب بني العباسيني واليمنيني  
ة، من بين حجر منذ عبداملطلب بن هاشم، فقد كان لعبد املطلب جدة مينية من كند

رار بن احلارث الكندي احلضرمي، وهي أم كالب بن ُمرة. قال ابن هشام: "كان 
ُ
آكل امل

العباس بن عبداملطلب وربيعة بن احلرث بن عبداملطلب رجلني اتجرين، وكاان إذا شاعا  
يف بعض العرب، فسئال: ممن مها؟ قاال: حنن بنو آكل املرار، يتعززان بذلك، وذلك أن  

 1وا ملوكا".كندة كان
ونستعرض هنا طرفا من هذا الدور الذي لعبوه، أينما تواجدوا ويف أكثر من مكان، 
على امتداد جغرافية اخلالفة األموية نفسها، واستطاعوا ـ مع آخرين أيضا ـ تثبيت أركان 
الدولة اجلديدة اليت تطلعوا ألن يلقوا ما يستوجبه هلم احلق الذي قدموه والدور الذي  

كفاءة واقتدار، فكانوا مع العلويني والعباسيني جنبا إىل جنب ضد بين أمية الذين لعبوه ب
النقباء االثين عشر  هضموهم حقهم املستحق كما هضموا آخرين. وقد كان من بني 
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العشرين ثالثة عشر  النقباء  اليمن. ومن بني نظراء  العباسية اجلديدة ستة من  للدعوة 
لعبه علي بن جديع الكرماين اليمين قد حدد مصري   مينيا. كما أن الدور األبرز الذي

املعركة سلفا لصاحل العباسيني ضد بين أمية. يقول املؤرخ الدكتور فاروق عمر: "كان 
ابن  أن كسب  واملعروف  اليمانية،  األزد  قبائل  زعيم  الكرماين  األزدي  بن جديع  علي 

 الثورة، ووضعتها على الكرماين للدعوة العباسية كان النقطة الفاصلة اليت حددت مصري
 1طريق النجاح". 

وال ننسى اإلشارة هنا فيما يتعلق ابملناصرة اليمنية للعلويني إىل أن موقفهم ذلك مل 
يعد أن يكون جمرد مناصرة سياسية جلماعة ما ظلمها بنو عمها، األمويون، ومن بعدهم  

اجلاحمة، مناصرة هذه  العباسيون، ونكلوا هبم وشردوهم وقتلوهم، فتحركت النخوة اليمنية  
اجلماعة، كموقف سياسي ال معتقد ديين كما تريد هذه اجلماعة أن تسوقه للناس، أبن  

 اليمنيني من قدمي الزمان متشيعني ملا يسمونه آل البيت..!!  
وقد ذكران سابقا أن أول راية علنية رُفعت للعباسيني رفعها اليمانيون يف مصر وال 

تالحقت بعدها الراايت حىت طُويت صفحة بين أمية لألبد؛  يزال حكم بين أمية قائما. و 
اليمانيون، كما ذكر  أبطاهلا هم  فقد كان  األموية  العاصمة  األم يف دمشق  املعركة  أما 
املؤرخ فاروق عمر، بقوله: "كان سقوط الكوفة وواسط واملوصل والبصرة ودمشق نتيجة 

يني، ويف حصار دمشق استغاث مساعدة القبائل العربية اليت انضمت إىل جانب العباس
عبدهللا بن علي العباس ابلقبائل اليمانية لتتخلى عن األمويني، قائال: إنكم وإخوتكم 
من ربيعة كنتم خبراسان شيعتنا وأنصاران، وأنتم دفعتم إلينا مدينة دمشق، وقتلتم الوليد 

 2بن معاوية، وأنتم منا، وبكم قوام أمران". 
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 ة الدولة العباسيالدور اليمني بعد قيام 

هـ، وكان من والته 132توىل أبو العباس السفاح، أول خليفة عباسي احلكم عام  
اليمنيني زايد بن عبيدهللا بن عبدهللا بن عبداملدان احلارثي على املدينة ومكة واليمامة، 
وحممد بن يزيد بن عبدهللا بن عبد املدان احلارثي على اليمن، وسفيان بن معاوية املهليب  

األشعث  ع بن  وحممد  مصر،  على  األزدي  يزيد  بن  عبدامللك  عون  وأبو  البصرة،  لى 
عام   من  فيها  ظل  اليت  املغرب  بالد  مث  أوال،  فارس  بالد  على  إىل   133اخلزاعي 

هـ،ومن كبار القادة العسكريني اليمنيني الذي لعبوا أدورا بطولية رائدة يف التأسيس  137
زايد   اليمين  القائد  اجلديدة  القادة يف والية للدولة  من كبار  اخلزاعي، وكان  بن صاحل 

خراسان وما وراء النهر، ومن النقباء االثين عشر  للدولة العباسية، وقد تصدر ملئة ألف  
الدولة اإلسالمية آنذاك،   بعثهم ملك الصني إىل "فرغانة" إحدى مدن  جندي صيين 

ألفا، وأسر حنوا من    فتصدى هلم وهزمهم هزمية منكرة؛ حيث قتل منهم حنوا من مخسني 
وقد أتمر على هـ.133عشرين ألفا، وحلق بقيتهم ابلصني، وذلك يف ذي احلجة، سنة  

كما كان أيضا األمري حممد بن خالد 1."خبارى ومسرقند بعد ذلك. "أوزبكستان حاليا
العباسي، بن عبدهللا بن يزيد بن أسد القسري البجلي اليماين أول أمري للكوفة يف العصر  

واحلجاز   املنورة  املدينة  أمري  سيد 144ـ  141مث  يسميه  املنصور  جعفر  أبو  وكان  هـ، 
 2اليمن.

قبل ذلك كان مالك بن اهليثم هو الذي حسم املعركة يف بالد خراسان بقيادة أيب  
أبو مسلم على شرطته   عينه  األمويني، وقد  بن سيار وايل  اخلراساين ضد نصر  مسلم 

 
. كان عدد أفراد الجيش العربي اإلسالمي بوالية خراسان زهاء ستين ألفا.  504انظر: اليمن في تاريخ ابن خلدون، سابق،    -1

د بن المهلب، قال  بينهم سبعة وأربعون ألفا عربيا، اليمنيون منهم زهاء اثنين وعشرين ألفا. ولذا فحين فتحت جرجان بقيادة يزي
 الشاعر الطرماح: 

 وتقدمت أزد العراق ومذحج     للموت يجمعها أبوها األكبر 
 قحطان تضرب رأس كل مدجج   تحمي بصائرهن إذ ال تبصر 
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ولدوره فقد كان أبناؤه وأحفاده من بعده والة يف الدولة العباسية، فكان ابنه    1هناك. 
نظراء النقباء وقادة الغزوات إىل بالد الروم، مث  نصر بن مالك صاحب الشرطة وأحد  

أصبح أمريا للشرطة يف بغداد أايم اخلليفة املهدي، حىت وفاته، فعني اخلليفة أخاه محزة  
مالك   بن  عبدهللا  وكان  خراسان.  مث  لسجستان  أمريا  ذلك  قبل  وقد كان  عنه،  بدال 

هـ واله الرشيد 189ة صاحب شرطة بغداد يف خالفة اهلادي واملهدي والرشيد، ويف سن
مالك   بن  نصر  بن  اثبت  وكان  ومهذان.  وقومس  ودنباوند  والرواين  والري  طربستان 
"احلفيد" أمريا للثغور يف جنوب تركيا حىت أايم خالفة األمني. وكان العباس بن عبدهللا 
بن مالك أمريا للري مشال إيران، وكان حممد بن عبدهللا بن مالك واليا لألمني على اليمن 

هـ. واملطلب بن عبدهللا بن مالك أمريا للموصل مث مصر، وأمحد  195ـ  194فيما بني  
ـ 248بن نصر بن محزة أمريا للكوفة أايم اخلليفة املستعني ابهلل بن حممد بن املعتصم،  

 2هـ، ومنصور بن نصر بن محزة بن مالك أمريا لواسط ابلعراق. 252
جعفر املنصور موسى بن كعب بن سفيان وكان من القادة اليمانيني أايم خالفة أيب  

 3اخلثعمي، وقد مجع له اخلليفة واليتني معا، ومها والية اجلزيرة الفراتية ووالية املوصل.
احلجة   العباس، 136ويف ذي  بين  املنصور، اثين خلفاء  أبو جعفر  اخلالفة  هـ ويل 

وكعادة من سبقه هـ،  158واملؤسس احلقيقي للدولة اجلديدة اليت استمر فيها إىل العام  
من خلفاء بين أمية، أو سلفه السابق أبو العباس، فقد كانت اليمانية عمود دولته وركنه 
الشديد؛ وسبق أن قال هلم: السلطان سلطانكم، والدولة دولتكم، خاصة وقد تزوج ابنة 
القيل اليمين منصور بن عبدهللا احلمريي، وولد منها ابنه اخلليفة حممد املهدي، وقد قال 
له أبوه يوصيه: عليك أبهل اليمن واإلقبال عليهم بوجهك وبرك، واعرف حقهم فإهنم  
دعائم النبوة وعدة اإلسالم ويف ذلك قال الشاعر احلسن بن هانئ "أبو نواس" مادحا 

 حفيد أيب جعفر:  

 
 ..85/9تاريخ الرسل والملوك، سابق،  -1
 فما بعدها.  346الدور اليمني في العصر العباسي، سابق،  -2
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 وما مثل منصوريك منصور هاشم   ومنصور قحطان إذا عد مفخر
 1وعبد مناف والداك ومحريفمن ذا الذي يرمي بسهميك يف العال   

والواقع أن أاب جعفر نفسه مل يعمل بوصيته هذه هو بنفسه، انهيك عن ابنه، فقد  
عني على اليمن معن بن زائدة واليا، وكان من الفجور والظلم مبكان، حىت قيل إنه قتل 
البالد يف   تستقر  مل  ولذا  ابلرصاص،  اآلابر  أفواه  اليمنيني، وسد  من  ألفا  مخسة عشر 

 ده، وقد عرب هو بنفسه يف إحدى رسائله للخليفة بقوله:عه
 ة    لُنكفى أذاها زاد فينا انتقامها ـــلــــــإذا حنن زدان من عطاء قبي

 اــــــــهـــــــــــــ إذا زاد زاد ضرام  هلبٌ      فإن أطماعها انر وإن عطاءان
ر، بل على العكس  ويرى املؤرخ الفرح أن أاب جعفر املنصور مل يضمر لليمنيني أي ش

من ذلك، كان فخورا هبم، وإمنا قصد مبقولته تلك: أمسعين أصوات اخلارجني على احلكم.  
 وهو ما كان. 

وقد لعب أحد أحفاد الصحايب اجلليل جرير البجلي ـ وامسه جرير بن يزيد ـ دورا كبريا  
استطاع  يف إجهاض انقالب أيب مسلم اخلراساين على اخلليفة أيب جعفر املنصور، حيث  

إقناعه املثول بني يدي اخلليفة، وقد كان مبنأى عنه، ومن مث كان الفتك به. قال الطربي: 
يزيد بن جرير بن عبدهللا  بن  اخلراساين جرير  املنصور إىل أيب مسلم  أبو جعفر  "وجه 

 2البجلي، وكان واحد أهل زمانه، فخدعه ورده". 
املنصور واجهه املنصور بعدة هتم،   وملا َمثل أبو مسلم اخلراساين بني يدي أيب جعفر

العباسية  الدعوة  نقباء  نقيب  اليماين،  اخلزاعي  بن كثري  سليمان  بقتل  قيامه  بينها  من 
خبراسان. قال الطربي: قال أبو حفص: وكان أمري املؤمنني دعا عثمان بن هنيك ـ العكي  

إحدامها  اليماين وهو صاحب شرطته ـ وأربعة من احلرس وقال هلم: إذا ضربت بيدي  
على األخرى فاضربوا عدو هللا، فلما ضرب املنصور بيديه وثبوا على أيب مسلم وقتلوه، 

 
 . 218/3. وانظر أيضا: تاريخ الموصل، 507نفسه،  -1
 . 162/9تاريخ الرسل والملوك،  -2



410 
 

وقد كان من رجاالت الدولة العباسية إىل   1هـ.137وذلك خلمس بقني من شعبان سنة  
هـ. 175وقت متأخر، فقد كان وايل البصرة أايم الرشيد حىت تويف وهو أمري عليها عام 

 الك بن علي اخلزاعي اليماين. مث توالها أيضا م
ومن القادة اليمانيني الذين برزوا أايم أيب جعفر املنصور األمري اليماين عمر بن حفص  
بن عثمان بن قبيصة بن أيب صفرة العتكي األزدي املهليب، املعروف بلقب "هزار مرد"  

هم، وتعين ابلفارسية "ألف رجل". قال عنه األصفهاين: كان من أشد الفرسان وأشجع
هـ، مث ُويل 152ـ  142واله اخلليفة أبو جعفر املنصور بالد السند، فحكمها تسع سنني  

بعدها أفريقيا الشمالية. قال البالذري: وىل أبو جعفر املنصور عمر بن حفص بن عثمان 
بن قبيصة بن أيب صفرة العتكي، وهو الذي مسي "هزار مرد" وكان املنصور به معجبا،  

 2حىت بلغ أقصى بالد الرببر، وابتىن هناك مدينة مساها العباسية".فدخل أفريقيا، وغزا 
هـ، قامت ثورة القيل اهليصم بن عبدالرمحن احلمريي ابليمن أايم حكم 174ويف العام  

هارون الرشيد، الذي اختذ من جبال حجة حصنا مكينا له، إال أنه وقع يف شرك اخليانة 
كما أن معن   3ه إىل بغداد، وهناك أعدم.. إخل. الحقا يف بيشة من هتامة، ومت أسره وَسوق

بن زائدة نفسه مت قتله على يد حممد بن عمرو بن يزيد األشباوي وأخيه يف دار اإلمارة 
هـ أثرا ألبيه الذي قتله معن، 51بسجستان، بعد أن حلقه من حضرموت إىل هناك سنة  

عالقة طيبة ابليمانية،  وقد كان زعيم اإلابضية حبضرموت، مع أن الرشيد نفسه كان على  
األزد، ويف   ابن  أسامة،  بين  اجلرشيني، من  اجلرشية من  بنت عطاء  اخليزران  أمه  كون 
هامش قرة العيون يف اتريخ اليمن امليمون ذكر املؤرخ القاضي حممد بن علي األكوع أهنا 
من محري مث من خيوان، ويقال إهنا من بين احلارث بن كعب من أهل جنران. ولذا فقد 

ان عبدهللا بن مالك اخلزاعي اليمين هو صاحب شرطة الرشيد، وأمري الشرطة ابلعراق،  ك
هـ طربستان 189كما كان عليه سابقا يف خالفيت املهدي واهلادي، وقد واله الرشيد سنة  

 
 . 295ي العصر العباسي، سابق، انظر: الدور اليمني ف -1
 . 547انظر: الدور اليمني في العصر العباسي  -2
 . 103اليمن األرض واإلنسان، الشماحي،   -3
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والري والرواين ودنباوند وقومس ومهذان، وكان معه حني فتح بالد الروم، وواله أحد  
وكان جعفر بن حممد بن األشعث اخلزاعي    1واله اليمن.  هـ192حصوهنا، ويف العام  

كما وىل محيد بن معيوف اهلمداين سواحل حبر الشام إىل   2صاحب ديوان خامت اخلليفة. 
مصر. كما وىل الرشيد أيضا على املوصل األمري حيىي بن سعيد احلرشي املذحجي إال  

هـ، واستمر  182أنه أساء السرية فيهم، فاستبدله اخلليفة هبرمثة بن أعني احلضرمي سنة  
 3هـ.190فيها إىل عام  

والقادة اليمانيني األمري َروح بن حامت بن قبيصة بن املهلب األزدي ومن كبار األمراء  
هـ، مث يف  141ـ  138اليماين، توىل القيادة يف األهواز وجهات فارس مبشارق العراق  

هـ، مث واليا 161ـ  159هـ، وأصبح واليا لبالد السند  143ـ  142طربستان أبعايل إيران  
هدي بن أيب جعفر املنصور، مث توىل فلسطني  هـ يف خالفة امل168ـ  165للبصرة والكوفة  

 4هـ يف خالفة الرشيد.174ـ 171هـ وأفريقيا الشمالية 171ـ 170
وعلى خمتلف االجتاهات، ويف أرجاء بالد اخلالفة كان اليمنيون أبرز رجاالهتا وأشهر  

احلارثي، قادهتا، فمن الوالة اليمنيني يف العصر العباسي األول يف احلجاز: زايد بن عبيدهللا  
هـ، وحممد بن خالد القسري، وايل املدينة 141ـ  133وايل احلجاز واليمامة فيما بني  

هـ، مث  146ـ 145هـ، مث عبدهللا بن الربيع احلارثي فيما بني 144ـ 141املنورة فيما بني 
ـ  155هـ، مث البصرة بعد ذلك،  143ـ  141اهليثم بن معاوية العتكي، وايل مكة فيما بني  

 هـ.156
 
 

 
. وهذه األقاليم من أقاليم شمال  221.  والدور اليمني في العصر العباسي، سابق،  10/ 97تاريخ الرسل والملوك، الطبري،    -1

 إيران. 
 فما بعدها.   206. والدور اليمني في العصر العباسي 126األكوع،   انظر: قرة العيون، تحقيق -2
 . 361الدور اليمني في العصر العباسي، سابق،  -3
 . 283الدور اليمني في العصر العباسي، سابق،  -4
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 الوالة اليمنيون في العصر العباسي في العراق ومصر 

أما الوالة اليمنيون يف العراق يف العصر العباسي األول فهم: سفيان بن معاوية املهليب 
هـ، مث يزيد 145ـ  139هـ، مث وليها مرة اثنية فيما بني  133ـ  132وايل البصرة فيما بني  

هـ، مث اهليثم بن معاوية العتكي 153ـ  152بن منصور احلمريي، أمري البصرة فيما بني  
هـ، مث روح بن حامت املهليب، أمري السند، فوايل البصرة فيما  156ـ  155عليها فيما بني  

ـ  170هـ، مث واليا ألرمينية، فأمريا على فلسطني أايم الرشيد، فيما بني  168ـ  165بني  
دهاة عصره، مث  هـ، مث جرير بن يزيد البجلي، أمري البصرة، وقد وصف أنه من  171

هـ 190ـ  181مالك بن علي اخلزاعي، وايل البصرة، وقائد طريق خراسان يف فيما بني  
على أرجح األقوال، مث عامر بن إمساعيل املسلي املذحجي وايل إقليم واسط ابلعراق،  
وهو الذي قتل آخر خلفاء بين أمية بسيفه، مث طه بن إسحاق الكندي، أمري الكوفة  

ـ 159هـ، مث إسحاق بن الصباح الكندي، وايل الكوفة فيما بني  147ـ  136فيما بني  
فيما بني  164 اهليثم اخلزاعي، وايل  190ـ  180هـ، ووليها مرة اثنية  هـ، مث مالك بن 

هـ،مث إمساعيل بن خالد القسري، وايل املوصل فيما بني 145ـ  138املوصل فيما بني  
ـ  155رة وأمري املوصل فيما بني  هـ، مث موسى بن كعب اخلثعمي، وايل اجلزي154ـ  151
فيما بني  158 أمري 167ـ  166هـ، مث  أمري جرجان، مث  املهليب  يزيد  بن  هـ، مث خالد 

املوصل يف خالفة هارون الرشيد، مث املطلب بن عبدهللا اخلزاعي، وايل املوصل فيما بني  
ق فيما بني طاهر بن احلسن اخلزاعي، أمري العراق واملشر   1هـ، مث ذو اليمينني 198ـ  194
بني  205ـ  196 فيما  وأذربيجان  املوصل  أمري  اهلمداين،  احلسني  بن  علي  مث  هـ، 
بني  202ـ 198 فيما  وأذربيجان  املوصل  أمري  األزدي،  أنس  بن  السيد  مث  ـ  202هـ، 
 هـ. 214ـ 212هـ، مث حممد بن محيد الطائي، أمري املوصل وأذربيجان فيما بني 211
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ليمنيون يف مصر خالل العصر العباسي األول فهم: أبو  وأما الوالة واألمراء والقادة ا
بني   فيما  أمري مصر  األزدي،  امللك  عبد  األشعث  141ـ  132عون  بن  هـ، مث حممد 

هـ، مث مُحيد بن قحطبة 148ـ  142هـ، مث أمري أفريقيا فيما بني  141اخلزاعي، وايل مصر  
هليب، وايل مصر فيما  هـ، مث يزيد بن حامت امل143ـ  142الطائي، وايل مصر فيما بني  

هـ، 155ـ  152هـ، مث عبدهللا بن عبدالرمحن التجييب، أمري مصر فيما بني  152ـ  143بني  
هـ، ومات يف نفس العام، مث موسى  155مث حممد بن عبدالرمحن التجييب، أمري مصر سنة  

هـ، مث سلمة بن رجاء الكندي، أمري 161ـ  155بن علي اللخمي، أمري مصر فيما بني  
هـ، مث  163ـ  162هـ، مث حيىي احلرشي، أمري مصر فيما بني  162ـ  161ما بني  مصر في

هـ، مث موسى بن مصعب، أمري 164ـ  163منصور بن يزيد الرعيين، أمري مصر فيما بني  
هـ، مث  169ـ  168هـ، عسامة املعافري، وايل مصر فيما بني 168ـ 167مصر فيما بني 

هـ، مث حممد بن زهري األزدي، 173ـ  172  مسلمة بن حيىي البجلي، وايل مصر فيما بني
هـ، 171ـ  170هـ، مث داود بن يزيد بن حامت، أمري أفريقيا فيما بني  173وايل مصر سنة  

فيما بني   هـ، مث  178هـ، مث هرمثة بن أعني، أمري مصر سنة  174ـ  173ووايل مصر 
مصر  هـ، مث مالك بن دهلم، وايل  187ـ  182الليث بن الفضل، وايل مصر فيما بني  

هـ، مث جابر  195ـ  194هـ، مث حامت بن هرمثة، وايل مصر فيما بني  193ـ  192فيما بني  
هـ، مث املطلب بن عبدهللا اخلزاعي،  196ـ  195بن األشعث الطائي، وايل مصر فيما بني  

هـ، مث سليمان بن غالب البجلي، أمري مصر فيما بني 200ـ  198وايل مصر فيما بني  
ـ  206بن طاهر اخلزاعي، وايل اجلزيرة والشام ومصر فيما بني  هـ، مث عبدهللا  202ـ  201
هـ، مث حامت اجلبلي،  234ـ 233هـ، مث هرمثة بن نصر اجلبلي، وايل مصر فيما بني 212

 هـ. 238ـ 236هـ، مث عبدالرمحن اخلزاعي، وايل مصر فيما بني 234أمري مصر سنة 
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وغراب، ومشاال وجنواب ابهلجرة والفتوحات والتجارة والتويل ليس مثة أمة امتدت شرقا  
كاليمنيني، حيث مل ختل منهم بقعة من بقاع األرض إال ودخلوها؛ وشواهد التاريخ على 
وقادة   دولة  واملعاصر. كانوا رجاالت  واحلديث  والوسيط  القدمي  التاريخ  ذلك كثرية يف 

مرة البحث عن فردوسهم املفقود منذ فتوحات، مث مهاجرين ومغرتبني، وال يزالون يف غ
ليس ابألمر  أمة  ـ ألي  أي حضارة  ـ  احلضارة  استعادة  اليوم؛ ألن  وإىل  السد  خراب 
السهل، خاصة حضارة ضاربة يف جذورها يف عمق التاريخ القدمي، آتمر عليها من يدعون 

 أهنم من أبناء جلدهتا قبل غريهم.. 
ت أركان الدين اجلديد يف املدينة، فدمشق، وكما لعب اليمنيون الدور األبرز يف تثبي 

ففارس، فمصر، أيضا كان هلم نفس الدور يف بالد األندلس "اسبانيا والربتغال" بصورة  
مل تكن ألي شعب من شعوب املنطقة. وسنتكلم هنا عن هذا الدور الكبري يف تلك  

 البالد اليت بلغت حدا ال نظري له من الرقي والتقدم آنذاك.  

 ين في فتح األندلسدور اليمني 

اتصال   أول  وقد كان  ومهمة،  مرحلة  من  أكثر  على  األندلس  إىل  اليمنيون  توارد 
اليمنيني ابألندلس حني أرسل موسى بن نصري أول محلة حبرية من املغرب إىل األندلس 

مشى  بقيادة عياش بن أخيل احلمريي الذي غزا جزيرة صقلية وعاد حممال ابلغنائم؛ إذ  
يقال هلا سرقوسة فغنمها ومجيع ما هبا وقفل ساملاً فأصاب مدينة    ،يف البحر إىل صقلية 

وتلتها غزوات أخرى، كان قادهتا وأكثر جيشها من اليمنيني الفاحتني، كعبدهللا    1. غامناً 

 
المراكشي، أبو عبدهللا محمد بن محمد، تحقيق ومراجعة: ج. س.    البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، ابن عذارى   -1

 .42/1م، 1983، 3لبنان، ط:   -كوالن، إ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت 
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بن موسى بن نصري، وعبدهللا بن حذيفة األزدي. ومحلة استطالعية أخرى منفصلة عما 
ك املعافري اليمين، ونزل يف هـ، قوامها أربع سفن بقيادة طريف بن مال91سبقها سنة  

إحدى اجلزر املهجورة هناك يف األندلس، عرفت الحقا ابسم جزيرة طريف، نسبة إىل  
اسم القائد اليماين الذي نزهلا جبنده ألول مرة، مث عاد إىل موسى بن نصري، وعلى إثر  
  هذه احلملة االستطالعية كانت غزوة طارق بن زايدة جبيشه البالغ سبعة آالف مقاتل 
إىل هناك، فيهم العديد من القادة اليمنيني، ومخسة آالف آخرين بقيادة طريف بن مالك 
املعافري مددا ملن قبله. وكان النصر يف النهاية للجيش العريب اإلسالمي بقيادة طارق  

هـ دخل األندلس موسى بن نصري نفسه، على رأس جيش قوامه 93بن زايد. ويف العام  
من القبائل اليمنية، وفيهم من القادة اليمنيني الكبار حممد بن    مثانية عشر ألفا، معظمهم

أوس األنصاري وعياش بن أخيل احلمريي وحنش بن عبدهللا السبئي وعلي بن رابح 
 1اللخمي وصبيح اللخمي. 

ويف "اإلمامة والسياسة" يذكر ابن قتيبة الدينوري أن اخلليفة سليمان بن عبدامللك 
 2قائال له: فمن كان من العرب فرسانك؟ قال: مِحري. سأل موسى بن نصري، 

اليمانيني أن  املرجان"  "آكام  صاحب كتاب  شواط  وانزل  ويذكر  األندلس    ئعلى 
 3.الشرقية، وقد أتيح هلم أن يكونوا يف آن واحد مقاتلني وزراعا وجتارا 

ال وكما لعبت قبيلة غافق دورا ابرزا يف فتح مصر ومشايل أفريقيا، وشكلت ثلث رج
البالغ عددها ثالثة آالف ومخسمئة رجل يف جيش عمرو بن العاص  العربية،  القبائل 
فإهنا قد لعبت نفس الدور أيضا يف فتح األندلس؛ حيث التحق بعض أفرادها جبيش  
موسى بن نصري، وأيضا رجاالت من خلم وجتيب من حضرموت، وغريهم، من كبار 

 
،  1انظر: جمهرة أنساب العرب، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم األندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  -1

. وانظر أيضا: دور اليمنيين السياسي في األندلس، كارم محمود إسماعيل يوسف، رسالة ماجستير، الجامعة  430م،  1983
 .  40م، 1991األردنية،  

،  1لبنان، ط:  -وف بتاريخ الخلفاء، ابن قتيبة الدينوري، تحقيق: علي شيري، دار األضواء، بيروت  اإلمامة والسياسة المعر   -2
 .  115/2م، 1990

- ه 1408،  1آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، إسحاق بن الحسين المنجم، عالم الكتب، بيروت، ط:  -  3
، 16  . 
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بدهللا بن النعمان احلضرمي. وشاركت أيضا  القادة املعروفني آنذاك، مثل النعمان بن ع
يف فتح األندلس ضمن محلة موسى بن نصري قبيلة مذحج، وكانت بقيادة املنيذر اليماين، 
كما شاركت مِحري ببعض أفرادها وقادهتا مثل عياش بن أخيل احلمريي الذي توىل منصب  

زايد بقيادة عبد   رئيس الشرطة ملوسى بن نصري. وكذا املعافر، سواء يف محلة طارق بن
أبو  الكبار  قادهتا  ضمن  ومن  نصري،  بن  موسى  محلة  أو  املعافري،  عامر  بن  امللك 
التجييب وبشر بن قيس  عبدالرمحن عبدهللا بن يزيد املعافري، وأيضا سليمان بن قيس 

 1التجييب ويعيش بن عبدهللا األزدي.
أبناء تلك البالد فقد   ولطيب تلك البالد، ورقة هوائها، واندماج العرب القادمني مع

بقي أغلبهم فيها، قاطنني مع أهلهم وذويهم، ومل يعد منهم إال القليل، فنشروا اإلسالم، 
ونشروا معه اللغة العربية بني السكان األصليني، وعاش اجلميع بوائم وانسجام، حىت لقد  

ة منهم كانت تسموا بـ "البلديني" "وكان معظم البلديني ينتمون إىل القبائل اليمنية، وقل
 2تنتمي إىل قبائل أخرى من ُمضر وربيعة".

 ئ اعتمد األمويون ابألندلس على اليمنيني القضاعيني يف األمور البحرية يف ابدلقد  
وعهدوا إليهم حراسة ما يليهم من البحر   ،األمر، وأنزلوهم يف املناطق الساحلية الشرقية 
بـ   اإلقليم  هذا  وقد مسي  السواحل،  الي"وحفظ  األرض  :أي  "منأرش  من   ،أعطيتهم 

وكان بيت    .ولذا لقب أهلها ابلبحريني  ؛أهم قاعدة هلم يف هذا اإلقليم  "جبانة "وكانت  
البحرية املشهورة يف مدينة   البيوت  ، وقد ظهر اسم خشخاش "جبانة "بين األسود من 

د يف عهد األمري حمم  "النورمان"ووالده سعيد بن أسود ضمن قادة األساطيل اليت قاتلت  
األمري هشام األول  األول، البحري يف عهد  النشاط  على ،  هـ180  -  172  :وازداد 

الساحل الشرقي لألندلس، وكان قوام هذا النشاط محالت حبرية قام هبا مجاعات من 
 

. الجدير بالذكر هنا أن  149فما بعدها. وانظر أيضا: اإلمامة والسياسة،  41دور اليمنيين السياسي في األندلس، سابق،    -1
قد لقوا نهاية سيئة من الخليفة سليمان بن عبدالملك،   -وهم الفاتحون والقادة والوالة في األندلس    -نهاية موسى بن نصير وأبنائه  

 مقتوال غيلة بتدبير الخليفة نفسه، وهذه من أحابيل السياسية ومساربها الخبيثة.  بل يذهب البعض أن موسى مات  
للنشر، بغداد، د. ط،    -2 الرشيد  العربي اإلسالمي في شمال أفريقيا واألندلس، عبدالواحد ذنون طه، دار  الفتح واالستقرار 

 . 53. وانظر أيضا: دور اليمنيين السياسي في األندلس، 215م، 1982
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وقد زاد هذا النشاط أيضاً .  البحارة واجملاهدين، هامجوا فيها بعض الثغور واجلزر القريبة 
حيث ذكرت بعض الرواايت؛ أبن احلكم األول ،  هـ 206  -  180يف عهد األمري احلكم  

 1مع نشاط حبري. ، هـ200وعام  ،هـ182وجه محلتني إىل اجلزائر الشرقية عام 
ومن أشهر القبائل اليمنية ورجاالهتا اليت شاركت يف الفتح العريب اإلسالمي األزد،  

سبأ بن يشجب بن    وهم بنو األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن
األزدي،  عبدهللا  بن  يعيش  ورجاالهتا  القبيلة  هذه  قادة  أبرز  ومن  قحطان.  بن  يعرب 

هـ، بعد أن فر  172وغياث األزدي الذي اثر فيما بعد على عبدالرمحن الداخل سنة  
من املشرق واستقر هناك. واستوطن أبناء هذه القبيلة فيما بعد يف غرانطة مث اشبيلية 

 وجيان. 
جانب األزد أيضا قبيلة غافق من قبيلة عك القحطانية التهامية، واستقروا على وإىل  

طول الطريق املفتوح يف كل من اجلزيرة اخلضراء وشذونة والبرية وغرانطة؛ بل لقد ُعرفت 
مدٌن أبمسائهم، مثل مدينة غافق يف قرطبة اليت استقر فيها أسود بن سليمان بن يعيش  

أ بن  سليمان  والد  بن الغافقي،  عبدالرمحن  بن  هشام  لألمري  القضاء  توىل  الذي  سود 
معاوية، وأيضا قرية الغافقيني قُرب طليطلة اليت استقر فيها دينار بن واقد بن رجاء بن  
"مراينة   وأيضا  الفاحتني،  مع  األندلس  إىل  دخل  من  أحد  الغافقي،  مالك  بن  عامر 

وأيضا حصن غافق الذي استقر  ، وكلمة مراينة تعين "التبة"  يف شرق اشبيلية الغافقيني"  
 2فيه سعيد بن سليمان الغافقي وسليمان بن أسود الغافقي. 

أكثر من مكان على  اليمنية األخرى هناك خلم وجذام، واستقروا يف  القبائل  ومن 
امتداد البالد، وأبناء قبيلة جتيب من مذحج، وكذا املعافر، ومن أشهر رجاالت املعافر 

لك املعافري، وعبدامللك بن عامر املعافري، وأبو عبدالرمحن  يف هذه الفرتة طريف بن ما
عبدهللا بن يزيد املعافري، وثالثتهم قادة عسكريون ابرزون، وتعترب قبيلة املعافر من أوىل  

 
يخ العرب وحضارتهم في األندلس، د. خليل إبراهيم السامرائي، د. عبد الواحد ذنون طه، د. ناطق صالح مصلوب، تار   -  1

 . 408م، 2000، 1لبنان، ط: -دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت  
 . 56دور اليمنيين السياسي في األندلس، سابق،  -2
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اليمنية  القبائل  أقل  أما حضرموت فكانت  األندلس؛  استقرت يف  اليت  اليمنية  القبائل 
ن من هؤالء النعمان بن عبدهللا بن النعمان مشاركة يف فتح األندلس، وقد ذكر املؤرخو 

احلضرمي الذي عاد من هناك مع موسى بن نصري إىل الشام؛ حيث اخلليفة سليمان بن  
عبدامللك، وظل يف الشام حىت خالفة هشام بن عبدامللك الذي قابله وسأله حوائجه:  

جع، واستشهد فرد عليه: حاجيت أن تردين إىل ثغر يل، وال تسألين عن شيء، فأذن له فر 
 1يف أقصى ثغور األندلس.

 خوالن وهمدان ويحصب ومراد

لعل قبيلة خوالن من أشهر القبائل اليمنية اليت دخلت األندلس واستقرت فيها، ومن 
أشهر قادهتا السمح بن مالك اخلوالين، وايل قرطبة، وأيضا بنو جنيح بن سامل بن أيب  

ن، ويقول البعض أهنا ال تزال حتمل  مسلم اخلوالين، ونسبت بعض األماكن إىل خوال
 هذا االسم إىل اليوم مثل قلعة خوالن الواقعة بني اجلزيرة اخلضراء واشبيلية.
، وهلم إقليم  2أما عن مهدان ورجاهلا، فقد ذكر ابن حزم أهنا سكنت يف منطقة "البرية"

نها من هناك عرف ابسم إقليم مهدان، قريبا من غرانطة إىل اجلنوب منها، وأول من سك
اليمنيني يزيد بن الشمر اهلمداين، كما أن فيها أسرة مهدانية عرفت ببين احلديدة، يف  

 3وادي برية هناك.
ويف منطقة "البرية" هذه نفسها هي اليت احتضنت أيضا اليمنيني القادمني من جند 

ليم الشام بعد ذلك، ومحلت بعض مناطقها أمساء مينية الحقا، مثل: إقليم ربع اليمن، وإق
 4اليمنيني، وجزء أرش اليمن.

وأما عن حيصب فمنهم عبدالرمحن بن طريف اليحصيب الذي توىل قضاء قرطبة يف 
عهد األمري عبدالرمحن بن معاوية، وسعيد بن عياض اليحصيب الذي أصبح مسؤوال عن 

 
 . 65نفسه،  -1
 . 397جمهرة أنساب العرب، سابق،  -2
 . 82ر اليمنيين السياسي في األندلس،  دو  -3
 . 90نفسه،  - 4
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هـ، وغريمها من  180ـ  172الشرطة يف قرطبة يف إمارة هشام بن عبدالرمحن بن معاوية  
 1حيصب الذين استقروا يف أكثر من منطقة. أعالم

وعن مراد القبيلة املذحجية املعروفة بشدة أبسها وقوة عزميتها وإصرارها فقد عاشوا  
يف قرطبة بدرجة رئيسية، وكان هلم حصن غرب قرطبة ُعرف حبصن مراد، ومنها تفرقوا  

 2يف اشبيلية واستجة وسرقسطة وغريها.
القبائل اليمنية األخرى اليت شاركت يف الفتوحات واستقرت وهناك أيضا العديد من  

هناك، يف أكثر من مدينة، وكان هلا دور إجيايب الحقا يف تثبيت أركان الدولة اجلديدة  
واحلفاظ عليها، سواء اليمنيون القادمون من اجلزيرة العربية أم القادمون من الشام، من 

م أثناء فرتة صدر اإلسالم وبقيت هناك،  القبائل اليت كانت قد هاجرت إىل بالد الشا
ومن هذه القبائل، املعافر وجذام وكلب وغسان وخلم ومحري وذو الكالع وإهلان وكلب 

 وحضرموت والصدف وحيصب وشعبان وذو أصبح وذو رعني وغريها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 77نفسه،  -1
 . 70نفسه،  -2



420 
 

 

 الدور السياسي لليمنيين في األندلس

كمال أسلفنا سابقا، إىل جانب الدور اإلجيايب الكبري الذي لعبه اليمنيون يف جانب  
الفتوحات اإلسالمية العربية يف بالد األندلس، كان هلم أيضا دور سياسي ابرز وكبري  

بني   ففيما  من صعيد.  أكثر  األندلس حكم 138ـ  95على  يف  الوالة  عصر  وهو  هـ 
لمني، منهم تسعة والة مينيني أو من أصول مينية، األندلس واحد وعشرون واليا من املس

البلوي،  بن نصري  بن موسى  عبدالعزيز  أكفأ من حكمها وسري شؤوهنا، وهم:  كانوا 
وأيوب بن حبيب اللخمي، والسمح بن مالك اخلوالين، وعبدالرمحن بن عبدهللا الغافقي  

ليب، وعثمان بن  "توىل األندلس مرتني" وعنبسة بن سحيم الكليب، وحيىي بن سلمة الك
 أيب نسعة اخلثعمي، وثعلبة بن سالمة العاملي، وأبو اخلطار حسام بن ضرار الكليب. 

وقد سجل املؤرخون بطوالت السمح بن مالك منذ الوهلة األوىل حىت خر شهيدا 
من جهة،   املسلمني  العرب  بني  احلربية  املواقع  أكرب  من  اليت كانت  "تلوزة"  موقعة  يف 

ن فرنسا حينها من جهة أخرى، فكان السمح بن مالك يظهر يف  وجيش "أكيتانية" م
كل كل مكان وسيفه ينطُف دما، وهو يشدد على عساكره بقوله وفعله، مرددا: )إن  
جواده،   عن  إثرها صريعا  على  خّر  طعنة  أصابته  لكم(. حىت  غالب  فال  ينصركم هللا 

وخسروا فيها كثريا من  وأصيب املسلمون بنكسة كربى، انسحبوا على إثرها من املعركة، 
العظيم  اليماين  القائد  إال  بعدها  املسلمني  العرب  شتات  جيمع  ومل  والفرسان،  اجلنود 

 1عبدالرمحن الغافقي. 
وجتمع الرواايت على الثناء على عبدالرمحن الغافقي األزدي اليماين؛ بل تذهب بعضها 

شدهم إخالصا يف القيام إىل القول أبنه أعظم والة األندلس أمجعني، وأكثرهم فضيلة، وأ
مبا تفرضه األندلس على واليها من الواجبات، والواقع أن تلك املصادر مل تبالغ يف ذلك  

 
العلمية،    -  1 البحر المتوسط، األمير شكيب أرسالن، دار الكتب  تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر 

 .  71بيروت، لبنان، د. ت، 
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منظما قادرا، وجنداي ابسال، ورمبا شاركه   -  يف واقع األمر  -  كثريا، فقد كان عبدالرمحن 
  يف إحدى هاتني الصفتني بعض من سبقه من والة األندلس، مثل السمح بن مالك أو 
عنبسة بن سحيم، ولكنه ميتاز عن هذين وغريمها أبنه كان سليما من نزعة العصبية اليت 
أفسدت على معظم هؤالء احلكام أعماهلم. وقد كان الرجل من غافق، إحدى بطون 

، كما كان رجال صارما عادال، حمببا يف جنده، لنزاهته، ولعدم رغبته يف  1كهالن اليمنية. 
أيضا حمل احرتام صلحاء املسلمني، ملعرفته ابحلديث النبوي،   حطام الدنيا لنفسه، وكان

 2ومصاحبته ألحد أوالد اخلليفة عمر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 155م، 1985،  2فجر األندلس، د. حسين مؤنس، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط: - 1
 . 84تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط،  - 2
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هـ  138حني انتهى حكم بين أمية ووفد عبدالرمحن الداخل إىل األندلس يف العام  
اليمنيون أول من ابيعوه أمريا على  بعد ما يقارب ست سنوات من التخفي والتنقل كان  

لليمانية  املناوئ  حامت،  بن  الصميل  وهو  معه  اختلفوا  الذي  ابلوايل  نكاية  األندلس، 
القحطانية واملتعصب مع القيسية، وملا ابيعه اليمنيون استطاع أن يقلب موازين احلكم 

بعد أن استقبل اليمنيون من أهل رية  بقوة؛ حيث ابيعه  وه ومعهم  هناك ويثبت أركانه 
الزعيم اليمين جدار بن مسلم بن عمرو املذحجي، قائد جند األردن هناك. ومنها تقدم 
حنو "شذونة" وفيها استقبله كبار القادة اليمنيني مثل غياث بن علقمة اللخمي حاكم 
املنطقة وأبو عالفة اجلذامي وزايد بن عمرو اجلذامي، ومعهم مجيع اليمنيني. ومن شذونة 

يلية ذات األغلبية الشامية واليمنية وابيعه كبار القوم من اليمنيني مثل أيب تقدم حنو اشب 
الصباح اليحصيب وحيوة بن مالمس احلضرمي وغريهم. وقد دارت املعركة احلامسة بني  
من   رجاله  وأغلب  بن حامت  والصميل  اليمن،  من  رجاله  وأغلب  الداخل  الرمحن  عبد 

قادة جيشه، وفر الصميل معرتفا ابهلزمية، وببسالة   القيسية، فانتصر الداخل عليه وقتل أبرز
 اليمنيني الذين رجحوا كفة النصر، منشدا: 

 أال إن مايل عند طيء وديعة   وال بد يوما أن تُرد الودائع
 سلوا مينا عن فعل رحمي ومنجلي   فإن سكنوا أثنت علي الوقائع 

ارهم على الصميل بن ولذا فقد فكر اليمنيون ابغتيال عبدالرمحن الداخل عقب انتص
حامت، كوهنم رجاالت النصر، ويذكر املقري يف نفح الطيب أن أاب الصباح رئيس اليمنية 
قد دعاهم إىل التخلص من عبدالرمحن الداخل، قائال هلم: اي معشر مين هل لكم إىل  
فتحني يف يوم، فقد فزعنا من يوسف والصميل، فلنقتل هذا الفىت ابن معاوية فيصري لنا 
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ر.. إال أن ذلك مل يتم وانكشف السر، وأسرها الفىت األموي يف نفسه، إىل أن اغتال  األم
ابن الصباح بعد أعوام، وهلذا السبب فقد عني عبدالرمحن الداخل عبَد الرمحن بن نعيم 
الكليب اليمين قائدا لشرطته، ليأمن غوائله، وغوائل قبيلته، كما عني أيضا بعد ذلك أاب 

ما على اشبيلية، وعني رزق بن النعمان الغساين اليمين حاكما الصباح اليحصيب حاك
على اجلزيرة اخلضراء. وخطب خطبته األوىل يف املسجد اجلامع يف العاشر من ذي احلجة  

هـ، واعدا الناس أنه سيحكم بينهم ابلعدل، األمر الذي جيعل اليمنيني يتخلون 138سنة  
  1عن فكرهتم ويبايعونه.

 

 ان الغساني ثورة رزق بن النعم

ومل تدم العالقة طيبة كثريا، إذ سرعان ما ساءت العالقة بني األمري اجلديد عبدالرمحن 
الداخل وبني اليمنيني بعد أن بدأت قوته تتعاظم وبعد أن بدأ يبين حاشية موازية أو شبه 

سيني  موازية لقوة اليمنيني هناك ممن حلقه من بين عمه األمويني الذين أفلتوا من قبضة العبا
ومن مواليهم، فامتعض منه اليمنيون، وبدأت االضطراابت والقالقل تعم البالد، فقد قام  

هـ بعد أن حاول األمري عزله عن والية 143رزق بن النعمان الغساين بثورة ضده سنة  
اجلزيرة اخلضراء وتعيني آخر مكانه، فطرد رزُق بن النعمان احلاكَم اجلديد، وأعلن مترده  

األمري،   اجلزيرة  على  من  القريبة  له إىل كورة شذونة  املوالني  اليمنيني  بل وزحف جبنده 
اخلضراء واستوىل عليها، مث سار إىل اشبيلية تسانده القبائل اليمنية واستوىل عليها، إال  
أن األمري حاصرها جبنده حىت استوىل عليها، وهزم "رزق" بعد أن سلمه أهل اشبيلية 

  2لألمري تقراب إليه.
 

 
لصميل  وسلم راسه لعبدالرحمن الداخل، وأما ا  - ه 141.  أما يوسف الفهري فقد قتله أحد اليمنيين الحقا سنة  686نفسه،  - 1

 ابن حاتم فقد مات مخنوقا أيضا في نفس السنة.
 . 136/5الكامل في التاريخ، سابق،  - 2
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 العالء بن مغيث اليحصبي  ثورة 

كان من كبار القادة العسكريني، نزل أوال يف ابجة جنوب الربتغال حاليا، وكانت له 
اتصاالته مع اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصور، اخلصم القوي لألمري األموي عبدالرمحن  

زاره سنة الداخل عن طريق وايل العباسيني يف أفريقيا حممد بن األشعث املخزومي الذي 
هـ، واستطاع أن يضم إليه اليمنيني  146هـ وقامت ثورته يف العام التايل هلا، أي سنة  145

املستائني من تصرفات األمري، وكان على رأس هؤالء واسط بن مغيث الطائي وأمية بن 
العباسيني   راية  ورفع  املنصور  جعفر  اجلمعة أليب  ابجة  وقد خطب يف  الفهري،  قطن 

معلنا خروج عبدالرمحن الداخل على اخلالفة اإلسالمية العباسية يف   السوداء على رمح، 
بغداد ومترده عليها، وخمالفته إلمجاع املسلمني، وكاد حقا أن يعمل على إسقاط األمري 
األموي يف األندلس، خاصة وقد آزر العالء بن مغيث زعيم ميين آخر هو غياث بن  

ن اليمنيني ملؤازرة العالء إال أن اخلليفة  علقمة اللخمي الذي خرج من شذونة ومعه عدد م
ابجتاه   سريه  وواصل  مفاوضات  يرضخ ألي  فلم  العالء  أما  شذونة؛  إىل  وعاد  صاحله 
"قرمونة" اليت يقيم فيها األمري، وحاصرها ملدة شهرين إال أنه مل يستطع اقتحامها، وبعد 

غادر البعض مضي هذه املدة متلمل الثوار من صفوف العالء بن مغيث اليحصيب، و 
الرتاجع وخيرج على رأس   يستغل هذا  الداخل  الذي جعل عبدالرمحن  األمر  مواقعهم، 
سبعمئة فارس وآخرون من املشاة، فواجه جيش العالء، كما أحكم عليهم الطوق أيضا 
من خلفهم مواله بدر جبيش كبري، وهنا كانت اهلزمية النكراء والقضاء على ثورة اليحصيب 

د عن ستة آالف رجل من أتباعه، ويقال أنه أول من رفع راية العصيان  وقتله وقتل ما يزي
 1يف األندلس على عبدالرمحن الداخل. 

 

 
. وتذكر المصادر أن عبدالرحمن الداخل قد قطع رأس اليحصبي 114أنظر: تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، سابق،    -  1

م حشيت بالملح والكافور لحفظها، وخرمت آذانها، وعلقت  ورؤوسا كثير من أتباعه الكبار، وُحملت إلى قرطبة، وأفرغ ما فيها، ث
عليها أوراق فيها اسم كل واحد منهم، وتم إرسالها بعد ذلك إلى القيروان في المغرب، وقد أحدثت فزعا في قلوب الناس، واستاء  

 من ذلك الخليفة أبو جعفر المنصور كثيرا، وقال: الحمدهلل الذي جعل البحر بيننا. 



425 
 

 
 

 ثورة سعيد اليحصبي المطري 

كان من الطبيعي بعد أن حصل من القسوة يف التعامل مع ثورة العالء بن مغيث  
اليحصيب أن حتدث ردة فعل عكسية هلا جتاه األمري األموي عبدالرمحن الداخل، املتطلع  

هـ، 148للحكم والسيادة يف بالد األندلس، فكانت ثورة سعيد اليحصيب املطري سنة  
بعد أقل من ثالث سنوات على ثورة العالء   يف مدينة "لبلة" جنوب غرب األندلس،

اليحصيب قبله، إذ أن حاسة الثأر لدى اليمنيني قوية، خاصة وقد أعقب الثورة السابقة 
يستعيدون  اليمنيني  جعل  الذي  األمر  األمري،  قبل  من  اهلوجاء  التصرفات  من  كثري 

قبيلة حيصب  أنفاسهم ويستجمعون قوهتم من جديد. وكان على رأس املنضمني إليه زعيم  
هناك خليفة بن مروان اليحصيب وكثري من اليمنيني، فصحبهم مجيعا وتوجه إىل اشبيلية  
واستوىل عليها، مث انضم إليه زعيم قبيلة ذي الكالع اليمنية مسلم بن معاوية الكالعي،  
وما يسر هلم سرعة االستيالء عليها أن أغلب اليمنيني كانوا قد استقروا فيها وسيطروا 

من وقت مبكر. وما قوى خطر هذه الثورة على األمري عبدالرمحن هو وعد غياث  عليها  
بن علقمة اللخمي زعيم اليمنيني يف شذونة مبساندة سعيد اليحصيب إذا ما هامجه األمري، 
كما وعده آخرون أيضا من رؤوس اليمانية هناك، فتحصن اليحصيب يف قلعة "زاعوق"  

دالرمحن الداخل، وأطبق عليه احلصار، وحني علم  يف اشبيلية، وهناك هامجه األمري عب
مبدد غياث بن علقمة اللخمي قطعه عليه، وكانت معركة قوية هناك حىت قتل اليحصيب 
مع سامل بن معاوية الكالعي اليمين واحتز األمري رأس اليحصيب وعلقه على رمح، وقد 

يما هلم عوضا عن اختذ اليمنيون الذين تبقوا يف احلصن خليفة بن مروان اليحصيب زع
سعيد الذي قتل، ومل يستسلموا، واستمرت املعركة، حىت انتصر األمري مؤخرا عليهم بعد 
حماصرهتم من جديد. وعلى الفور قامت انتفاضة أخرى يف مدينة جيان تبنتها قبيلة أسد 
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اليمنية اليت استثارها ما حصل إلخواهنم، بزعامة عبدهللا بن خراشة األسدي، إال أهنا مل  
 1تتمكن من إحراز أي نصر يذكر، وسرعان ما صاحلهم األمري. 

 

 ثورة أبي الصباح يحيى بن يحيى اليحصبي

كان أبو الصباح من أوائل من اندى بسرعة التخلص من األمري عبدالرمحن الداخل،  
رغم أنه من أول املبايعني والداعمني له أمام معارضة يوسف الفهري والصميل بن حامت،  

ما مل يكن، فمال إىل مصاحلته، ومال األمري إىل مهادنته بعد أن علم ابلدعوة  إال أن ذلك  
الكبرية هناك. ومل يسبق أليب  الصباح بني قومه، ولقوته  وأسرها يف نفسه، ملكانة أيب 
الصباح أن يشرتك يف أي ثورة مينية ضد األمري قبل هذا اليوم، لكن ذلك مل يكف وحده،  

هـ 149حقدا عليه، ومل ينس له دعوته السابقة، فعزله عام  فال يزال قلب األمري يشتعل  
عن والية اشبيلية، وعني بدال عنه قريبه عبدامللك بن عمر املرواين، ذلك أن ثقة األمري 

 ابليمنيني قد تالشت، وخاصة قبيلة حيصب الذين اثر منهم اثنان قبل ذلك. 
نتفاضة على األمري، وحشد وقد عارض أبو الصباح قرار العزل، داعيا اليمنيني إىل اال

حوله حشودا كبرية أكرب من حشود الثورات اليمنية السابقة، األمر الذي جعل األمري  
يعرض عن املواجهة، ويلجأ إىل فكرة املصاحلة، داعيا األمري اليمين لزايرته إىل قرطبة بعد 

ة العاصمة،  أن أوفد إليه أحد مواليه وبصحبته عهد أمان له. وذهب أبو الصباح إىل قرطب
يصحبه أربعمئة فارس من أتباعه، ورغم ذلك إال أن النية كانت مبيتة للغدر والقتل "فما  
أن دخل أبو الصباح قصر األمري، اتركا فرسانه على اببه أبمر من األمري نفسه، حىت قام 
عبد الرمحن مبعاتبته، وأغلظ له القول وهتدده، فرد عليه أبو الصباح بغلظة كذلك، وعندئذ  
طلب األمري خنجرا من جارية له سوداء، وحاول قتل أيب الصباح بيده، فلم يفلح لشدة  
املقاومة، فأمر األمري فتيان القصر، فأوثقوه، مث طعنه يف أوداجه ابخلنجر حىت وهنت  
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قواه، مث أمر فتيانه ابإلجهاز عليه، وبعد ذلك لفه يف رداء صوف، وحناه جانبا، وأمر 
ا مث  دمه،  آاثر  الصباح  إبزالة  أاب  أن  إايهم  مومها  قتله،  وزراءه الستشارهتم يف  ستدعى 

أربعمئة فارس من   له: إن ابلباب  فلم يشر أحد منهم ابلقتل، وقالوا  مسجون عنده، 
قومه، وجند األمري غائب، وال أنمن أن حيدث من جراء ذلك بالء. وشذ عن هذا الرأي  

ار بقتله، وعندئذ أخربهم األمري أبنه وزيره وابن عمه عبدامللك بن عمر املرواين الذي أش
قتله، وأمر إبخراج رأسه إىل أولئك الفرسان الذين كانوا ينتظرون زعيمهم ابلباب، واندى  
مناٍد أن أاب الصباح قد قتل، فمن أراد أن يعود إىل بلده فليعد وله األمان، فافرتقوا ومل 

شدة الوقعة وأتثريها    حيدث شيء.. ولعل موقف فرسان أيب الصباح السليب كان سببه
املفاجئ على نفوسهم، وعدم وجود قائد حمنك يقودهم ويقوي من عزميتهم ويدفعهم إىل 

 1االنتقام. 
وقد كان ملقتل أيب الصباح أثر ابلغ على القبائل اليمنية يف غرب األندلس، ألنه كان 

متهم على فازدادت نق ،سيد عرب هذه املناطق، وكان أقرابؤه زعماء لكور متعددة فيها
  772هـ/  156عبد الرمحن، وحتينوا الفرص للثورة عليه. وقد سنحت هلم الفرصة يف سنة  

م. عندما كان األمري مشغوالً ابلقضاء على إحدى ثورات الرببر يف وسط البالد، فثار 
الغفار  وعبد  احلضرمي،  مالمس  بن  حيوة  بقيادة  وابجة  ولبلة  إشبيلية  يف  اليمنيون 

الثورة أيضاً كل من عمر بن طالوت اليحصيب وكلثوم بن حيصب،   إىل  اليحصيب، وانضم
قرطبة. ومما زاد يف خطر هذه الثورة انضمام العديد من الرببر املؤيدين  وقصدوا مجيعاً 
عليها وإمخادها، واستخدم   للقضاء  الرمحن  عبد  إليها. وقد سارع  املنطقة  لليمنيني يف 

مستع واليمنيني،  الرببر  بني  التفريق  بين  أسلوب  مثل  الرببر  من  مبواليه  وبين    "خليع "يناً 
وأقنعوهم ابلتخلي عن   ،فداخل هؤالء بين جلدهتم يف معسكر الثوار  ؛وغريمها  "وانسوس"

زعماء الثورة واالنضمام إىل عبد الرمحن الذي وعدهم ابلعطاء وضمهم إىل الديوان. ويف  
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لفائهم اليمنيني، وانضموا إىل  املعركة اليت وقعت فيما بعد بني الطرفني ختلى الرببر عن حُ 
 1. جيش عبد الرمحن، فوقعت اهلزمية على الثوار وقتل معظم قادهتم

 

 ثورة حيوة بن مالمس الحضرمي 

يشبه موقف حيوة بن مالمس احلضرمي موقف أيب الصباح اليحصيب؛ حيث كان 
شجاعة، من أوائل من وقفوا مع عبدالرمحن الداخل يف البداية وقاتلوا معه ابستبسال و 
 وكان من أقرب الناس إىل قلب األمري الذي مدحه شعرا يوما ما، وقال فيه: 

 ا    إذا غاب عنها حيوة بن مالمس ــــــهـــي نعيمــــــــــفال خري يف الدنيا وال ف
 أخو السيف قاري الضيف حقا يرامها   عليه وانيف الضيم عن كل ابئس

ومع هذا إال أن احلياة ال تدوم على حال واحدة، وخاصة ما اتصل منها بشؤون  
 السياسة واحلكم، فلها أحول، ولألحوال أهوال.   

كان تعامل عبدالرمحن الداخل قاسيا مع اليمنيني الذين وفوا معه وضحوا وقاتلوا حىت  
بعد ذلك من   وطدوا أركان حكمه، حىت مال عنهم وقرب بدال عنه أقاربه الذين جلبهم

املشرق، وملا رأى األمري حيوة ما فعله بسابقيه من بين عمومته هناك، استاء منه، معلنا  
هـ يف اشبيلية، ومعه عبدالغفار اليحصيب، زعيم لبلة، وأيضا عمرو  156ثورته عليه عام  

بن طالوت اليحصيب وكلثم بن حيصب، وثالثتهم أبناء عمومة أيب الصباح، كما انضم  
ا عبدالواحد بن سويد الكالعي، زعيم قبيلة ذي الكالع اليمنية هناك، الذين إليهم أيض

 2أثروا على الرببر معهم وحالفوهم الثورة ضد األمري.
الصباح   أيب  بدم  املطالبة  شعار  حتت  بثورهتم  اليمنيون  الزعماء  هؤالء  قام  "لقد 

ا السيطرة على  الطلب، وإىل  حلكم يف هناية اليحصيب، وكانوا يهدفون إىل حتقيق هذا 
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املطاف. وقد بدؤوا ثورهتم ابلسيطرة على املناطق الواقعة يف غرب األندلس، واملناطق 
احمليطة بقرطبة، فقد متكن حيوة من بسط سيطرته على اشبيلية واستجة وعدد من املناطق 
الواقعة يف الغرب، ومتكن عبدالغفار من السيطرة على املناطق اجملاورة لقرطبة، ومن مث  

مع الثائرون، وساروا حنو قرطبة، مطالبني بدم زعيم اليمنيني أيب الصباح، ومنتهزين  اجت
خطرية   ثورة  ملواجهة  خرج  قد  حيث كان  قرطبة؛  عن  عبدالرمحن  األمري  غياب  فرصة 
مكناسة،   قبيلة  من  منهم  رجل  بزعامة  الرببر،  هبا  قام  األندلس،  شرق  مشال  اندلعت 

 1يدعى: شقنا..". 
أبمر الثورة اليمنية ترك خروجه للرببر وعاد حنو قرطبة، جمهزا ابن وحني علم األمري  

عمه عبدامللك بن عمر املرواين على رأس محلة عسكرية ملواجهة الثائرين عليه، فيما بقي 
األمري من ورائه ميده ابجلند بني فينة وأخرى، وجرت معارك طاحنة جرح فيه عبدامللك  

كة بعد ذلك، وقام مبراسلة الرببر امللتحقني ابلقبائل  نفسه، واتبع األمري بنفسه سري املعر 
اليمنية عن طريق الرببر املوالني له داخل جيشه، وأقنعهم أن انتصار اليمنيني سيكون 
واالمتيازات  ابألعطيات  إايهم  واعدا  هبم،  سينكلون  الذين  أيضا  الرببر  على حساب 

اليوم األخري من املعركة احلامسة    الرفيعة بعد االنتصار، فتم إقناع الرببر بذلك سرا، ويف
دبر الرببر لليمنيني مكيدة أهنم لن يستطيعوا القتال معهم إال على ظهور اجلياد األصيلة، 
اليمنيون إىل إعطائهم اجلياد األصيلة، وما أن بدأت   ما مل فسيتخلون عنهم، فاضطر 

والتف عبدالرمحن،  جيش  إىل  وعتادهم  بعدهتم  الرببر  انضم  اليمنيني املعركة حىت  إىل  توا 
مقاتلني إايهم، حىت اهنزم اليمنيون، وقتل قائد ثورهتم حيوة بن مالمس احلضرمي، وقتل 
بعد ذلك بعض الرموز الذين كان قد اشتبه هبم يف قرطبة وزج هبم السجن، مث سار إىل 
اشبيلية على رأس جيشه وحرسه وقتل عددا من أهلها ممن انصروا الثوار اليمنيني وماألهم  

لى ذلك. ومن هنا ترك عبدالرمحن كل اعتماده على عرب األندلس، مستبدال العبيد  ع
  2واملوايل هبم، وكانوا أربعني ألفا.
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 ثورة سليمان بن يقظان الكلبي

بينما كان األمري عبدالرمحن الداخل مشغوال أبهل اشبيلية واالنتقام منهم ملساندهتم  
حيوة بن مالمس احلضرمي استغل سليمان بن يقظان الفرصة إلعالن ثورة أخرى سنة  

هـ يف سرقسطة، وقد مجع إىل جانبه الكثري من اليمنيني، أمههم احلسني بن حيىي 157
ثورة، واكتفى مبا قد صنع ابالشبيليني، معلنا مواجهتها؛  األنصاري، ففزع األمري هلذه ال

فأعد محلة عسكرية، أسند قيادهتا إىل ثعلبة بن عبيد اجلذامي، واجتهت إىل سرقسطة،  
بن   سليمان  هدنة، خرقها  ودخلوا يف  اليمنيون،  الثوار  فيها  أايما، صمد  القتال  ودار 

ري مكتفني بذلك، بل لقد دعا يقظان وقبض على ثعلبة، وسيطر الثوار على املدينة، غ
الثوار الفرجنة لغزو األندلس والقضاء على خصمهم عبدالرمحن الداخل، وفعال حضر  
لتسلم مدينة سرقسطة أوال مث الزحف إىل قرطبة إال أهنم رفضوا ذلك   شارملان جبنوده 
  مؤخرا بعد أن تدارسوا أمر استدعاء الفرجنة الذين يتطلعون البتالع اجلميع ولن يسلم

من فتكهم أحد. وعادت جيوش شارملان كسرية عقب اندالع ثورة عليه يف بالده من  
القبائل السكسونية، ومعه سليمان بن يقظان الذي اهتمه ابلغدر واخليانة، إال أن أهل  
 سرقسطة قد هجموا على مؤخرة جيش شارملان وأنقذوا حياة سليمان والعودة به ساملا. 

الرمحن الداخل غري مطمئن للجميع فأحدث فتنة وظلت األمور غري مستقرة وعبد
بن  سليمان  ابغتيال  األنصاري  حيىي  بن  احلسني  إىل  أوعز  إذ  أنفسهم،  اليمنيني  بني 
بينهما، مقابل توليه على سرقسطة، وقد مت   الزعامة احلاصل  يقظان، مستغال خالف 

صالة اجلمعة  ذلك، إذ دبر احلسني بن حيىي من يغتال سليمان يف املسجد اجلامع أثناء  
هـ، وعقب قتله قدم إليها عبدالرمحن بنفسه، ووىل عليها احلسني ين حيىي بعد 164سنة  

أخذ ابنه رهينة لديه. وعقب عودة األمري إىل قرطبة تبعه عيشون بن سليمان بن يقظان 
بقصد اغتياله، ومتنكرا بطلب مقابلة األمري بقصد إسدائه النصح، فقبل األمري ذلك،  
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منه عدم االقرتاب من األمري، فطعن أحدهم خبنجر مسموم كان قد خبأه وطلب احلرس  
 وحاول اهلرب إال أهنم أمسكوه وقتلوه.

ورغم تولية الداخل للحسني األنصاري سرقسطة إال أن حاسة الثأر مل تنم لديه، فقد 
أعلن ثورته على األمري وحماولة انفصال إمارته عن قرطبة واالستقالل هبا، وأرسل عليه 

 ألمري محلة قضت على مترده، وقبضت عليه ومت إعدامه!!. ا
وكانت هذه الثورة هي خامتة الثورات واالنتفاضات اليت قام هبا اليمنيون يف األندلس،  
ملك  ثبَّتت  اليت  الطوىل  اليد  صاحب  أهنم  أنفسهم  يرون  اليمنيني كانوا  ألن  ذلك 

وإخالصه استبساهلم  ولوال  األندلس،  يف  الداخل  دولة  عبدالرمحن  له  قامت  ما  معه  م 
هناك، وابلتايل فقد كان جيب أن ينالوا حقهم من التقدير واملشاركة يف احلكم، ال أن  
اليمنيني   تفرد  أن  الداخل  يرى  الذي كان  الوقت  التنكر جلميلهم يف  أو  يتم هتميشهم 
  وحدهم ابملناصب قد خيل مبعادلة الدولة الوليدة اليت ينشدها، فأفرط يف القمع، وأفرط 

 1اليمنيون يف الثورات.
وقد كان صراع القيسية واليمانية منذ وقت مبكر على أتسيس اإلمارة اإلسالمية يف  
األندلس أحد العوامل اليت أدت يف النهاية إىل سقوط دولة األندلس اإلسالمية، وعملت 

 على زعزعة استقرارها خالل فرتة التأسيس فما بعدها. 
 
 

 

 

 

 
 فما بعدها.  189دور اليمنيين السياسي في األندلس، سابق،  - 1
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 معافريالالمنصور بن أبي عامر 

 ي "احلجرية اليوم بتعز"هو حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن أيب عامر املعافر 
والقادة الكبار الذين    وكان من األبطال الشجعان  ،ه من الداخلني الفاحتني األوائلجدُّ 

دخلوا األندلس. وقصة املنصور يف جناحه من القصص اليت تلفت االنتباه وتستدعي  
 التأمل. 

دسكرة اليمنيني    -  درس القرآن وعلوم الفقه واحلساب والتفسري يف اجلزيرة اخلضراء 
ا  على يد والده، مث انتقل إىل قرطبة، ودرس على يد مشائخها وعلمائها، وفيه  -  آنذاك

 ابن متيزه وظهر نبوغه. 
افتتح مكتًبا جبوار قصر اخلالفة لكتابة الشكاوى املرفوعة للخليفة يف مطلع شبابه  

وهذا العمل الصغري مكنه من االتصال   ،وذلك لإلنفاق على تعليمه بقرطبة   ،األموي
القصر خاصة   نقلوا أخباره إىل سادة  القصر من اخلدم واحلراس وغريهم والذين  أبهل 

"صبحالسيد وظائف البشكنسية   ة  بعدة  إليه  فعهدت  املؤيد"  "هشام  العهد  ويل  أم   "
السبيل ألن يتصل ابخلليفة احلكم بن عبد الرمحن الذي أسند إليه  لهكتابية، وهذا مهد 

املواريث  ودار  العامة  اخلزانة  إدارة  مث  "هشام"  العهد  أمالك ويل  على  اإلشراف  مهمة 
رأ ملا  اهلامة  املناصب  من  عمر وغريها  وكان  العمل،  يف  وتفانًيا  وطموًحا  عزًما  منه  ى 

 . فلقب "بفىت الدولة"  ،املنصور وقتها مل يتجاوز السابعة والعشرين
 

والقلوب حوله    ،ظل املنصور مضطلًعا ابملناصب اهلامة واألعمال اجلسيمة يف الدولة 
 -  طاعحيث است  ؛ولكنه قام بعمل كان هو األعظم يف هذه املرحلة من حياته  ،مؤتلفة 

برت من جانب بعض الصقالبة أن يقضي على مؤامرة دُ   -  بقوة عزمه وسرعة تصرفه
نت هتدف إىل قتل اخلليفة اجلديد "هشام املؤيد"  ا املوايل ابلتعاون مع بعض األمويني؛ وك
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فحفظ بذلك دولة اخلالفة من السقوط يف   ،هـ366وتعيني عمه "املغرية" وذلك سنة  
ليت عادة تعصف أبساس أي ملك اثبت مهما كانت قوته دائرة الصراعات الداخلية ا

 وثباته.
مكانة املنصور بن أيب عامر يف األندلس بعد دوره الرائع يف إنقاذ اخلالفة من   زادت

فقام اخلليفة "هشام املؤيد" بتعيينه وزيرًا للدولة    ، الصراعات واخلالفات الداخلية   غائلة 
وهذا جعله    ،يب عامر أعظم مما سبق بكثريوأصبحت مسؤوليات املنصور بن أ  ،األندلسية 

وذلك بعد أن اتضح له    ،وحياول خدمة دولة اإلسالم هبا  ،يفكر ملًيا يف وضع األندلس
 منها: ،عدة أمور

أواًل: ضعف شخصية اخلليفة اجلديد "هشام املؤيد" وعدم صالحيته هلذا املنصب 
 انه. مشتغل ابللهو واللعب مع أقر  ،خاصة أنه صغري السن ،اخلطري

الشمال انحية  من  واآلتية  ابملسلمني  احملدقة  األخطار  زايدة  سبانيا ا حيث    ؛اثنًيا: 
الناصر"   ،النصرانية  الرمحن  القوي "عبد  الصعداء مبوت اخلليفة  تنفسوا  بعد أن  خاصة 

 الذي خضد شوكتهم سنوات كثرية.
بوادر النقسامات داخلية خطرية يف دولة اإلسالم ابألندلس؛ وذلك  اثلثًا: ظهور 

وكثرة الطامعني من والة األقاليم املرتامية يف االنعزال واالستقالل    ،لزايدة العصبيات القبلية 
 عن جسد الدولة األم. 

رابًعا: فساد بعض رجال احلكم والوزارة أمثال "جعفر املصحفي" وولده "حممد" الذي 
ويف عهدمها انتشر الفساد والفسق واختل األمن واضطربت   ،كان يتوىل رائسة الشرطة

 األمور.
زاي املوايلخامًسا:  الصقالبة  نفوذ  "الناصر"    ،دة  اخلليفة  عند  عبيد  األصل  وهم يف 

  ،هاشى أبسُ وترقوا حىت صاروا قوة كبرية خيُ   ،اشرتاهم واصطنعهم يف احلراسة واجلند واجليش
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حىت إهنم مهوا ابالنقالب على اخلليفة "املؤيد" عدة    ،وقد زاد نفوذها داخل قصر اخلالفة
 مرات.

األسباب دفعت التفكري والرتتيب يف   كل هذه  بن أيب عامر" ألن ميعن  "املنصور 
ويف النهاية قرر أن يتحرك ملواجهة هذه الظروف    ،كيفية مواجهة كل هذه األخطار احملدقة 

 وأن أيخذ زمام املبادرة بنفسه فقام ابخلطوات اآلتية: ،العسرية
بتدبري األمور   قام حبجز اخلليفة الصوري الصيب "هشام املؤيد" بقصره واستقل هوــ  1

وهذه اخلطوة وإن كانت هي سبب   -تلقب ابحلاجب املنصور    - لقب احلجابة  ىلوتو 
نقمة كثري من الناس على املنصور إال أهنا يف واقع األمر كانت أهم خطوة؛ ألن غياب  

 . القائد املوجه والرأس املدبر جيعل كل اجلهود تذهب هباًء منثورًا
احل ــ  2 هو  املنصور  أصبح  أن  "جعفر بعد  الوزير  بعزل  قام  لألندلس  احلقيقي  اكم 

جاءت  أين  من  الطائلة  أمواهلما  على  وحاسبهما  "حممد"  وولده  وكيف   ؟املصحفي" 
 تضخمت؟ وأسفر التحقيق عن كثري من االحنرافات لدى الوزير "املصحفي" الذي زج

 وانتهى عصر الفساد معه. ،السجن وقضى فيه حنبهيف  به
داء أن املنصور يعمل على سحق نفوذهم، فقرروا القيام مببادرة الصقالبة األش  ــ شعر3

نصور" اليقظ كان أسرع  املوانقالب سريع واجتمعوا على قائد هلم امسه "درسي" ولكن "
ووزعهم على األقاليم    ،وفرق مشلهم  ،وحاكمهم بشدة  ،فقبض على قادة التمرد  ،منهم

 حىت ال يعودوا للتجمع والتذمر.
من رجال الدولة ووالة األقاليم البعيدة والعصبيات العربية القدمية  أما الطامعون  ــ  4

سبانيا النصرانية اإضافة إىل التهديد اخلارجي املتمثل يف    ،واملوروثة منذ أايم الفتح األول
هـ  366واليت قامت ابلفعل ابهلجوم على داير املسلمني وذلك يف شهر رجب    ، املرتبصة 

وهو إطالق    ،يواجههما أبفضل األساليب على اإلطالقكال اخلطرين رأى "املنصور" أن  
ويف نفس الوقت يشغل هؤالء    ،وبذلك يرد عادية الصليبيني  ، شرارة احلمالت اجلهادية 

وكانت هذه    ،ويوجه طاقتهم حلرب أعداء اإلسالم  ،الطامعني من الوالة بقضية إسالمية 
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الصليبية   اسبانيااحلمالت هي أجنح احلمالت اجلهادية اليت قام هبا مسلمو األندلس ضد  
 .طوال عمر دولة اإلسالم يف األندلس على طول عمرها

"املنصور بن أيب عامر" شرارة احلمالت اجلهادية ضد    ومنذ اللحظات األوىل إلطالق
الصليبية سرت روحٌ ا املسلمني  سبانيا  قلوهبمواش  ،جديدة يف قلوب   ،تعلت احلمية يف 

فتقاطر اجملاهدون املتطوعون على األندلس من كل مكان، وخاض "املنصور" أكثر من  
فيها مجيًعا انتصر  الصليبيني  معركة ضد  أبًدا  ،مخسني  راية  له  تنكس  حىت سرى    ،ومل 

واحلق أن    .االعتقاد بني كل الناس؛ مسلمهم وكافرهم أبن "املنصور" مؤيد من السماء
والذي   ،ور" قد اعتمد يف سياسته اجلهادية على أسلوب الغزوات املستمرة املتعاقبة "املنص

 ، كان يرمي من خالله إىل غاية بعيدة املدى مل يفكر فيها أحد من قبله من أمراء األندلس
وأن يفكك عراها   ،سبانية الصليبية سحًقا اتًماأو مل يقدروا عليها وهي سحق املمالك اال

سبانيا النصرانية كلها أرًضا مسلمة،  اوابلتايل جيعل    ،لتحام واالستقواءاليت بدأت يف اال
فلما جاء   ،وكانت معظم حروب املسلمني من قبل "املنصور" للدفاع ورد عادية النصارى

لًحا أو صُ   -  قط  -  ومل يقبل من النصارى   ،عهد "املنصور" كان هو البادئ ابلغزو دائًما
لذلك فهو أحق الناس بوصف "املنتصر دائًما"    ؛املومل يقنع إال ابلنصر الك  ،مهادنة 

وابلقطع بعد "خالد بن الوليد" رضي هللا عنه وجيل الصحابة األفذاذ، ومن أشهر معارك 
 3ومعركة "جليقية"  2ومعركة "برشلونة"  1: معركة "شنت منكس""املنصور" ضد الصليبني
 4ومعركة "صخرة جربرية". 

قال عنه ابمطرف يف اجلامع إنه أحد الشجعان الدهاة. وعنه قال املستشرف "رينو": 
جال غزاة املسلمني حتت راية املنصور يف قشتالة وليون واتابرة وأراجون وكتلونية إىل أن  
فيها علم   أماكن مل يكن خفق  فرنسا. وجاست خيله يف  وصلوا إىل غاشقونية وجبل 

أيد قبل، وسقطت يف  "شنتياقب" من جليقية، وهي  إسالمي من  مدينة  املسلمني  ي 
 

 ، قادها األمراء األسبان ضد المنصور.  -ه 371معركة جرت عام  - 1
 ، وقد استطاع المنصور اقتحام المدينة بجيشه اإلسالمي.-ه 375كانت سنة  - 2
 موقعة في أقصى غرب اسبانيا، كانت ملجأ لملوك وأمراء "ليون" الخارجين عن طاعة المنصور.   - 3
 ، في مكان وعر يسمى جربيرة. -ه 390شعبان   24كانت في  - 4
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النهر   على  قرطبة  بشرقي  الزاهرة  مدينة  بىن  وقد  أسبانيا..  يف  مسيحي  معهد  أقدس 
األعظم، وبىن قنطرة على النهر حماكيا اجلسر األكرب بقرطبة، وزاد يف اجلامع مثليه. وله  

 1شعر جيد..".

 وفاته

ودفن هبا بعد أن دفن معه    ،دينة "سامل"هـ مب392رمضان سنة    27فوافته املنية يف  
ومل ير األندلس حاكًما  ،وكان حيتفظ به طوال رحلته اجلهادية الطويلة  ،غبار كل معاركه

ألعدائها وسحقه  وأمته،  لدينه  عامر يف خدمته  أيب  بن  املنصور  أمنها    ،مثل  وحتقيقه 
ة يف كيس صغري، ويقال: إنه غزا أربعة وستني غزوة، وكان جيمع تراب كل غز   ،هاءورخا

ومها أدق وصف هلذا    ،وقد ُكتب هذان البيتان من الشعر على شاهد قربه  وحيتفظ به.
 : التارخيي العظيم البطل

 راهُ ــان تــحىت كأنك ابلعي     ارهـآاثره تُنبيك عن أخب
 أبًدا وال حيمي الثغور سواه     اتهلل ال أييت الزمان مبثله

واألكرب يف األندلس، سواء على صعيد اجلهاد   وهكذا لعب اليمنيون الدور األبرز
نوا رواد اجملتمعات وسادة القوم. وإىل والفتوحات أو على صعيد السياسة والعمران، فكا

 بقوله، ضمن قصيدة له:   2الشاعر ابن دراج القسطليهذا الدور أشار 
 حبورابلندى و سحائب هتمي    م  ـــــهــن أكفّ ـــــــــــــمن احلمريّيني الذي

 وهم سّكنوا األاّيم وهي نفور      ادهـــــــــــــــّي قيــــــهلم بذل الدهر األب
 جبمع يسري النصر حيث يسري      اـــهم ضربوا اآلفاق شرقا ومغربو 

 رـــــــليس هلا يف العاملني نصيو       وهم نصروا حزب النبّوة واهلدى

 
 .368/2الجامع، بامطرف، سابق،   - 1
هو أبو عمر أحمد بن محّمد بن العاصي بن أحمد بن سليمان بن عيسى بن دّراج، أصل أهله من بربر صنهاجة الذين    -  2

 . -ه 421جاءوا إلى األندلس في أيام الفتح مع طارق بن زياد في األغلب، ثّم استقّروا في قسطّلة دّراج بقرطبة، توفي سنة 
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 مدخل عام

 

بني:   فيما  اليمن  يف  الرسولية  الدولة   -   هـ858  -  م1228  -  هـ626قامت 
م. أي ما يزيد عن قرنني وربع القرن من الزمان. وكانت دولة سنية، شافعية. 1452

السياسي يف  التقدم احلضاري واالستقرار  أزهى وأرقى مراحل  املرحلة هي  وتعترب هذه 
بة يف اترخيها اإلسالمي ما شهدته من  اتريخ اليمن اإلسالمي؛ إذ مل تشهد اليمن قاط

منذ   اليمن  شهدها  دولة  أعظم  وهي  الرسولية؛  الدولة  قيام  أثناء  واالستقرار  االزدهار 
سقوط مملكة محري قبل اإلسالم. ومن املؤرخني من يرى أن الدولة الرسولية يف اليمن 

 كالدولة العباسية يف العراق.  
األول، وهو نورالدين عمر بن علي بن  والدولة الرسولية تنتسب إىل جد مؤسسها  

رسول، عقب انتهاء الدولة األيوبية يف اليمن، بوفاة امللك املسعود يوسف بن الكامل  
األيويب، آخر حكام الدولة األيوبية يف اليمن؛ حيث عمل عمر بن رسول على تنظيم  

فعزَل من والهتا من خيشى مقاومته،   الكاملة،  وقام  البالد حبيث تكون حتت سيطرته 
، واختذ من منطقة اجلند يف عدينة 1بتولية أتباعه، ومن يثق هبم على املدن واحلصون. 

"تعز حاليا" عاصمة لدولته اجلديدة. وظل السلطان املنصور حيكم بالد اليمن ويثبت  
دعائم دولته، واستطاع توحيد معظم البالد حتت حكمه، ونعمت اليمن خالل حكمه  

 
وك، شمس الدين أبي الحسن علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن الخزرجي العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من المل  -  1

الخلفاء  193األنصاري، مخطوط، مصور،   لدى  أثناء خدمته  بن هارون  األول محمد  لجدهم  يرجع  "رسول"  اللقب  . ويرجع 
ية. واألصح أنهم من  العباسيين في العراق. ويرى بعض المؤرخين كابن تغري بردي أن الرسوليين ينحدرون من أصول تركمان

 أصول عربية، يمنية حميرية.    
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وأنشئت واالستقرار،  املساجد    ابألمن  مثل  احلضارية،  املنجزات  من  الكثري  عهده  يف 
 واملدارس والقصور ونشطت التجارة وعم األمن.  

وقد امتد حكمه حىت مكة املكرمة؛ حيث قدمها يف موكب كبري يف شهر رمضان 
العام   هـ، وطرد منها املماليك املصريني، والحق فلوهلم إىل "ينبع" يف املدينة  639من 

السلطان نور الدين عن مكة سائر املكوسات واجلباايت واملظامل، وكتب  املنورة، وأبطل  
 1بذلك مربعة، وُجعلت قبالة احلجر األسود. 

هـ ف ألف  635وذكر ابن الديبع يف اترخيه أن السلطان عمر بن رسول زارها سنة  
فارس، وبذل لكل جندي مقيم مبكة يُقبل إليه ألف دينار، وفرسا وكسوة، فمال إليه  

 2م.أكثره 
أرسل إىل الشريف راجح بن قتادة بقناديل   -  هـ631وحتديدا يف سنة    -   وقبل ذلك

أثناء   قتادة  بنو  استباحها  اليت  تلك  من  بدال  ابلكعبة،  ليعلقها  والفضة،  الذهب  من 
 3صراعهم مع أخيهم الشريف راجح. 

توىل اخلالفة ابنه املظفر يوسف بن عمر بن رسول حىت   4هـ، 647بعد وفاته سنة  
سنة.    47هـ الذي تُعترب فرتته أطول فرتة حكم خالل احلكم الرسويل كامال،  694العام  

وبسط كامل نفوذه على كل اليمن مشاال وجنواب، شرقا وغراب، حىت وصل مكة املكرمة،  
هـ، وكان عهده من أزهى العصور وأكثرها استقرارا وتقدما.  653وبسط نفوذه عليها سنة  

اليز السياسة فلم ميت حىت عهد البنه عمر من بعده ابخلالفة،  وخلربته بطبيعة احلكم وده
هـ إال أن ذلك أاثر  694فتوىل األشرف عمر بن يوسف بن عمر بن رسول اخلالفة عام  

 
الدولة الرسولية، علي بن الحسن الخزرجي، عني بتصحيحه: محمد بن علي األكوع، مركز    -  1 اللؤلوية في تاريخ  العقود 

 .  307. وانظر أيضا قرة العيون، 70/1الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 
ون، أبو الضيا عبدالرحمن بن علي الديبع الشيباني الزبيدي، تحقيق: محمد بن علي  قرة العيون في تاريخ اليمن الميم  -  2

 .  306م، 1988، 2األكوع الحوالي، مكتبة أبي ذر الغفاري، ط:
الجامعية،   -  3 المعرفة  دار  أحمد،  عبدالعال  محمد  دكتور  عهدهما،  في  الخارجية  اليمن  وعالقات  طاهر  وبنو  رسول  بنو 

. أيضا كان عمر بن رسول قد بنى جامع عائشة، وكان اسمه مسجد الهليلجة، نسبة إلى شجرة  355م،  1989االسكندرية،  
 هناك، وهو مسجد سابق اعتمرت منه السيدة عائشة رضي هللا عنها.  

 مات قتال، قتله ابن أخيه في قصره، عن طريق جماعة من مماليكه.   - 4
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سخط أحد إخوان عليه؛ إذ خرج عليه أخوه املؤيد يف السنة التالية، إال أن امللك األشرف 
هـ؛ ليخلفه أخوه امللك  694يف العام    عمر هزمه وأسره، وقد كانت فرتته قصرية، فتويف

املؤيد داود بن يوسف الذي انقلب على أخيه وظل يف السجن حىت وفاة أخيه قبله،  
الفرتة ما بني:   هـ، علما أنه ُسقي من نفس 721ــ  696وقد بقي يف احلكم فيما يف 

هـ، مث ابن أخيه 696الكأس اليت سقى أخاه منها؛ إذ خرج عليه أخوه املسعود سنة  
القضاء  697الناصر حممد سنة   القضاء على متردمها، كما استطاع  أنه استطاع  هـ إال 

على حركات التمرد القبلية "الزيدية" يف مشال البالد أيضا، وظل خليفة حىت وفاته سنة  
هـ؛ ليخلفه من بعده ولده اجملاهد علي بن داود الذي امتدت فرتة حكمه من سنة  721
اما. ويُقال أنه حني توىل احلكم مل يكن يتجاوز عمره ع  43هـ، أي  764إىل سنة    721

مخسة عشر عاما؛ ولذا كثرت يف عهده القالقل واالضطراابت بسبب عدم خربته، ومن 
ضمن الثائرين عليه عمه أيوب بن يوسف، مث ابن عمه عبدهللا بن أيوب، وغريمها من 

 1القبائل كاملعازبة والقرشيني.
ىل اخلالفة من بعده ابنه األفضل العباس بن علي بن  هـ تو 764عقب وفاته يف العام  

داود الرسويل الذي عمل على هتدئة االنتفاضات القائمة ضد الدولة يف أكثر من منطقة، 
 هـ. 778وبقي يف اخلالفة حىت العام 

هـ، وعاد 803:    778وبعد وفاته توىل احلكم من بعده األشرف إمساعيل بن العباس  
االستقرار للدولة، عدا ما كان من متردات قبيلة املعازبة التهامية "الزرانيق" فقط، لكنه 
الدولة  حكام  فرتات  أفضل  من  فرتة حكمه  وكانت  شوكتهم،  وكسر  انتفاضتهم  قمع 

 الرسولية.  
اخلالفة ابنه السلطان الناصر أمحد بن إمساعيل الرسويل، وواصل   هـ توىل803يف العام  

طارد   لطاعته، كما  مجيعا  أخضعهم  حىت  "الزرانيق"  املعازبة  بالد  على  محالته  تنفيذ 

 
بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي السكسكي الكندي، تحقيق: السلوك في طبقات العلماء والملوك، أبي عبدهللا    -  1

 . والقرشيين: قبيلة خارج زبيد، أما المعازبة فهم الزرانيق. 246/2محمد علي األكوع الحوالي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 
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املتمردين عليه من الزيدية يف مشال اليمن حىت كسر شوكتهم وأخضعهم لسلطانه، وبقي 
 هـ.827حمافظا على ملكه وسلطنته حىت وفاته يف العام 

. 830:    827وتوىل احلكم بعده ابنه املنصور عبدهللا بن أمحد الرسويل فيما بني  
ثالث  من  أكثر  يدم  مل  حكمه  لكن  التدبري،  وحسن  واللني  ابحلكمة  حكمه  واتسم 
سنوات، حىت خلفه أخوه األشرف إمساعيل بن أمحد الرسويل، لفرتة أقصر من فرتة أخيه  

عه إثر انتفاضات قبلية، أتت بعمه الظاهر حيىي بن هـ، ومت خل831:    830فيما بني:  
 هـ. 842حىت العام    831إمساعيل من السجن وابيعوه خليفة. وبقي يف احلكم من العام  

وهبذا التاريخ يبدأ العد التنازيل للدولة الرسولية بصراعات بينّية بني األمراء بعضهم 
القبائل واملدن من جهة أخرى، لتن العام  البعض، وبينهم وبني  هـ ابمللك  858تهي يف 

 املسعود.  
العام  يف  انتهت  اليت  رداع،  وعاصمتها  "ُسنّية"  الطاهرية  الدولة  تبدأ  التاريخ  وهبذا 

اليت 945 بصنعاء  الزيدية  السلطة  ومع  األمحر،  البحر  الربتغاليني يف  مع  بصراعها  هـ. 
 استعانت ابألتراك العثمانيني للقضاء عليها. 
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 الرسولي  معالم العهد

ذكران سابقا أال مثيل ألي دولة يف اليمن منذ مملكة محري غري الدولة الرسولية اليت 
أابنت الوجه احلضاري لليمن، وأسفرت عن مدنية راقية، وقوة ضاربة ال مثيل هلا آنذاك.  
الرقي احلضاري واملدين انبع أساسا من قوانني وأنظمة متقدمة جعلت اإلنسان  وهذا 

وغاية على كل حال، مهما كان دينه أو لونه أو جنسه، فقد مارَس اليهود كافة هدفا  
طقوسهم الدينية، ومارسوا كل أنشطتهم اليومية بكل حرية ويسر أثناء احلكم الرسويل، 
ومل يواجهوا من املضايقات واالحتقار ما كانوا يالقونه من األئمة الزيدية قبل ذلك أو  

احلريف والطبيب، إىل حد أن أطباء بعض السالطني كانوا  بعد. لقد صار منهم الصانع و 
بل  1يهودا مسخا،  وجعلته  اإلنسان  استعبدت  اليت  احلكم  أنظمة  من  لغريها  ؛ خالفا 

األرض  دمرت  اليت  اليمن  مشال  يف  اهلادويّة  اإلمامة  لدى  الشأن  هو  وعدما، كما 
مرعات إىل فياىف قاحالت، بفعل سي 

ُ
استها الفاشلة ونظرهتا واإلنسان، وأحالت اجلنان امل

 لإلنسان.  

 األسس السياسية والعسكرية

أييت على رأس اهلرم السياسي يف الدولة الرسولية "السلطان" أي صاحب السلطة،  
وحبسب صاحب كتاب "األلقاب اإلسالمية" فإن لقب السلطان كان لقبا من ألقاب 

 2د الوالُة املستقلون. التشريف الشخصي، ومل يصبح لقبا عاما متداوال إال بعد أن ُوج
وأتثر الرسوليون ابخللفاء العباسيني فلقبوا أنفسهم ألقااب دينية، املؤيد والناصر واملنصور 
واملظفر، بعضها مضافة إىل لفظ اجلاللة، كنوع من اهليبة الدينية والسياسية معا. كما 

   ويل عهده ختذوا أيضا وليا للعهد، وهو ما جعل احلكم ينتقل بسالسة من اخلليفة إىل

 
 . 247/2نفسه،  - 1
 . 60م، 1989انظر: األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، د. حسن الباشا، الدار الفنية للنشر والتوزيع،  - 2
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العباسيني  - اخللفاء  عند  الشأن  فيها حروب    -  كما كان  قليلة حصلت  مرات  عدا 
التنافس على احلكم عقب وفاة السلطان/ امللك. وهي ميزة ال توجد لدى اهلادوية نظراي،  
وإن كانت موجودة عمليا، وكان الفراغ الذي خيلفه "اإلمام" هو السبب الرئيس الندالع 

األوىل لوفاة اإلمام، ولذا بدا اترخيهم كله سلسلة من احلروب وهنرا    معركة من اللحظات
 من الدماء وتالال من اجلماجم. 

ويستقبل كبار   دولته،  خارج  وامللوك  احلكام  ويراسل  اجليوش  يقود  السلطان  وكان 
القادمني إليه، ويعني الوزراء والقادة واألمراء والقضاء ويوزع اإلقطاعيات واملنح على من 

   يرى.
رسولية أما ابلنسبة للجيش يف الدولة الرسولية، فيذهب بعض الباحثني إىل أن الدولة ال

عسكرية، كحال الدولة األيوبية اليت سبقتها، ومل توطد نفوذها إال ابلقوة القاهرة يف   دولة 
بداية أمرها، نظرا ألن هناك من اليمنيني من اعترب آل رسول غري مينيني، ومن مث فاخلضوع  

غري ممكن. أضف إىل ذلك صراع آل رسول مع اإلمامة الزيدية يف مشال البالد،    حلكمهم
وهي مجاعات حربية عسكرية، ومتتلك مورواث قتاليا كبريا؛ كوهنا أتسست على الدم من 
الصراع   حمددات  من  رئيس  اجلغرايف كمحدد  العامل  أيضا  ننس  وال  األوىل.  بواكريها 

 اصة يف النصر واهلزمية، وكأهنا تقاتل مع اإلنسان.!واحلرب، فللطبيعة أحياان أحكامها اخل 
وإىل جانب الصراع الداخلي الذي خاضته الدولة الرسولية خاضت أيضا صراعا مريرا 
من جهة البحر مع القراصنة األحباش واهلنود واملماليك املصريني، حىت استطاعت أتمني 

 الحقتهم يف البحار.  البحر األمحر جتاراي وسياسيا ابلقضاء على القرصنة بعد م
اثنني: أحدمها عسكري،  البحر األمحر على شقني  الرسوليني يف  لقد كان حضور 
واآلخر جتاري؛ خالفا ملا كان عليه الوضع سابقا منذ انتهاء ممالك محري، إذ كان حضور  
تتنازعه قبل   البحر األمحر جتاراي فقط، وذلك حبكم الدويالت اليت كانت  اليمنيني يف 

م احلروب الداخلية واألهلية اليت سببتها اإلمامة، فلم تتوحد اليمن كاملة قبل ذلك، وحبك
الدولة الرسولية، وابلتايل فقد انشغلت كل دويلة فيها ابهتماماهتا اخلاصة، وعرف اليمن  
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ألول مرة األسطول البحري املنظم يف عهد الدولة الرسولية منذ مملكة محري، وإن كان 
متلكوا أسطوال خاصا هبم يف عدن إال أنه أشبه ما يكون ابلوكيل األيوبيون قبل ذلك قد ا

القائم حلماية مصاحل األيوبيني يف مصر أكثر منه حلماية املصاحل اليمنية؛ أما يف الدولة  
 الرسولية فقد امتلكت سفنا خاصة هبا.. 

املراكب  وقد استمرت هذه السفن تقوم بواجبها يف محاية الشواطئ اليمنية، ويف حراسة  
التجارية يف عرض البحر خالل العهد الرسويل؛ بل زادت القطع البحرية وتنوعت أكثر 
املعارك  الدولة يف خوض  عليه  تعتمد  قواي،  أسطوال  تشكل  وأصبحت  قبل،  من ذي 

 1البحرية.
األحباش  ومن  اليمنيني  من  الرسويل  العصر  يف  اليمين  اجليش  عناصر  وتكونت 

ات عسكرية قتالية مدربة كالفرسان أو اخليالة والرجالة أو  واملماليك، موزعني على وحد
وقد اختلف املؤرخون يف العدد الذي وصل إليه اجليش اليمين   2املشاة، والرماة وغريهم.

بينما يذهب   ألفا،  الرسولية حىت قيل أنه وصل يف بعض املعارك إىل ستني  الدولة  يف 
دفاعية واهلجومية، وبوسائل النقل آخرون إىل أنه أقل من ذلك، مزودين أبسلحتهم ال

والراايت واألعالم، والطبول واألبواق، وبزيٍّ رمسي موحد للجميع، موزعني على احلصون  
  3والثغور على امتداد الدولة. 

وسنشري إىل بعض التفاصيل عن الدولة الرسولية والبحر األمحر يف املبحث اخلاص 
 عن اليمن والبحر األمحر.  

 
 
 

 
الدولة الرسولية في اليمن، دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية، محمد بن يحيى الفيفي، الدار العربية للموسوعات،    -  1

 . 388م، 2005، 1ط:
    367نفسه،  - 2
 .  377نفسه،  - 3
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 العالقات الخارجية 

عادة الدول الكبرية واالمرباطورايت الواسعة أن ميتد نفوذها خارج أراضيها، أتثرا 
وأتثريا. وقد كان لليمن إابن الدولة الرسولية حضور واسع خارج حميطها، نظرا لشهرهتا  
وقوهتا الداخلية واخلارجية. ليس على النطاق العريب أو اإلسالمي فقط؛ بل تعداه إىل  

 . ل احلضارات القدمية كالصني واهلند واحلبشة وغريمها، كما سنرىدو 

فقد امتد أتثري الدولة الرسولية إىل الصني، إذ يُروى أن ملك الصني حرم اخلتان على 
املسلمني يف بلده، فانزعج مسلمو الصني من هذا القرار، فكاتبه السلطان امللك املظفر  

ل إليه هبدية سنية، فقبل شفاعته، وأذن هلم يف يشفع إليه يف اإلذن هلم ابخلتان، وأرس
 1ذلك. 

إىل مصر   أرسل  املظفر  السلطان  بكامل عدهتم وعتادهم،   500ففي عهد  فارس 
مشاركة من اليمن يف اجلهاد ضد الصليبيني، كما أرسل العديد من التحف واهلدااي إىل  

هـ، 674الثانية عام  هـ و 669سلطان مصر الظاهر بيربس، يف سفارتني اثنتني: األوىل عام  
، وتبعها العديد من السفارات املتبادلة بني 2ويرد الظاهر بيربس من جهته ابهلدااي عليه. 

 الدولتني. 
إمساعيل بن امللك األفضل عباس بن اجملاهد على بن داود بن يوسف بن عمر  وقدم  

حملّلى برهان الدين إبراهيم ا  صحبة التاجر  هدية للسلطان اململوكي يف مصربن رسول  
وست   ،وبعض عبيد حبوش  ،ّدام طواشية والطواشى افتخار الدين فاخر، وهى عشرة خُ 

 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، علي بن الحسن الخزرجي، عناية: محمد بسيوني عسل، مركز الدراسات والبحوث   -  1

 . 235/1اليمني، صنعاء، دار اآلداب، بيروت، د. ط، 
أح   -  2 عبدالعال  محمد  دكتور  عهدهما،  في  الخارجية  اليمن  وعالقات  طاهر  وبنو  رسول  الجامعية، بنو  المعرفة  دار  مد، 

 .  374م، 1989االسكندرية،  
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وحياصة بعواميد عقيق مكّللة بلؤلؤ كبار ووجه    ،حبلية ذهب مرّصع بعقيق  اوسيف  ،جوارٍ 
 ا برسم اخليول ورماح  م ومرآة هندية حماّلة بفّضة قد رصعت بعقيق وبراش   ،فرس عقيق
ألف  و   ،وأربع مراوح مصّفحة بذهب ومسك  ،أبيض وأمحر   ا عقيق   اوشطرجن  ،عّدة مئتني

 رطال من نيوثالمثئة وأربع  ،  وستة عشر رطال من العودنيومئت  ،  أوقية زابدنيمثقال وسبع 
الّصندلنيوثالمثئة وأربعة وست  ،الّلبان الّشند  "براين"وأربعة    ، رطال من  وسبعمئة    ،من 

 1.وغري ذلك من حتف اليمن ،قطاعرطل من احلرير اخلام ومن البهار واأل
ويف عهد السلطان امللك الناصر توطدت العالقات السياسية أكثر، وتبادل الطرفان 
املذهبة   والثياب  التحف  "أنواع  مثينة ممثلة يف:  إليه هدااي  الصني  فأرسل ملك  اهلدااي، 

ه فقد وبدور   2واملسك العال والعود الرطب واآلنية الصيين، ُقومت بعشرين ألف مثقال".
وأنواع   املرجان،  التحف وشجر  أنواع  من  "فيها  هديته  عوض  هدية  الناصر  له  أرسل 

 3الوحوش، كاملها ومُحُر الوحش واألسود املؤلفة والفهود املؤدبة". 
وكان السلطان امللك الناصر يرسل األموال لتفرق يف مكة املكرمة يف كثري من السنني، 

يبع  اليت كان  السنوية  الصالت  احلرم  فضال عن  ومؤذن  للشريف حسن، وخلطيب  ثها 
املكي الشريف، ويف املقابل كان يُدعى له يف اخلطبة ابملسجد احلرام، وعلى قبة زمزم بعد  

 4السلطان اململوكي.
ويعكس لنا هذا الوصف يف طبيعة اهلدية املرسلة احلالة اليت وصلوا إليها يف ترويض  
ابحليواانت،  االهتمام  أيضا  أليفة.  أصبحت  وكيف  املتوحشة،  احليواانت  وتدريب 

 وختصيص حدائق خاصة هبا يف ذلك الزمن. هي من عادة من لوازم امللوك الكبار. 

 
انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي، أبو المحاسن جمال    -  1

 .  12/ 66الدين، دار الكتب، مصر، د. ط، 
 .189م، 1984الحبشي، د. ط،  تاريخ الدولة الرسولية، مؤلف مجهول، تحقيق: عبدهللا محمد - 2
 . 190نفسه،  - 3
 . 167الدولة الرسولية في اليمن، سابق،  - 4
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امتداد للعالقات   -  يف الواقع  -  ضاريني هو وهذا التواصل احلضاري بني البلدين احل 
 1اليمنية الصينية، وقد كان الصينيون وأيضا اهلنود قد ألفوا موانئ اليمن وأسواقها.

وذات األمر أيضا تكرر يف عهد السلطان امللك األشرف، وصلته هدية "من بنجالة"،  
امللبسة أبنواع السندس، يف  أرض اهلند، فيها من أنواع التحف والطرف والطيور واألفيال  

 2هـ".793شهر ربيع اآلخر، سنة 
وأيضا كانت هناك تبادالت للهدااي بني يف خالفة امللك الظاهر؛ حيث "وصلت 
هدية من صاحب دهلك، فيها فيل وُأسد وزراف، وعبيد وجواٍر وزابد، وغري ذلك من 

 3هـ". 833من شهر رمضان سنة  14التحف السنية، هنار الثالاثء 
وتعكس هذه اهلدااي بني امللك اليمنيني، وملوك الصني واهلند واحلبشة حسن العالقات  
السياسية بني اجلميع، وهي إحدى السياسات اليت اتبعتها الدولة الرسولية اليت مل تكن  

 تستعدي غريها. 

 الزراعة 

ي انتعشت الزراعة يف عهد الدولة الرسولية، كما مل تشهدها من قبل، حبكم األمن الذ
العشور، وكذا ضرائب   املتعلقة ابلعشور وأنصاف  العادلة  القوانني  اجملتمع، وحبكم  عم 
ومكوس املبيعات يف األسواق. فكان كل مزارع حني يبذر حيس أنه سيحصد مثرة بذره 
اليت كانت  اإلمامية  الزيدية  مع  الشأن  هو  أحد، كما  فيها  يشاركه  ولن  شهور،  بعد 

ومزار  الناس  أموال  على  ترتاجع تستحوذ  وابلتايل  الدعاوى،  بشىت  عليهم  وحتتال  عهم 
 الزراعة ويركد النشاط اليومي، ألن املواطن ال يضمن نتيجة عمله. 

 
م، 1981،  13فتحي سلطان طارق، العالقات التجارية بين العرب والصين في القرون الوسطى، مجلة آدب الرافدين، العدد:    -  1

36  . 
 .106تاريخ الدولة الرسولية، سابق،   - 2
للنشر  . وانظ227نفسه،    -  3 الميثاق  تاريخ وقضية، د. سيد مصطفى سالم، دار  اليمنية  البحر األحمر والجرز  ر أيضا: 

 . ودهلك اليوم إحدى الجزر الكبرى التابعة لدولة أرتيريا. 20م، 2006والتوزيع، صنعاء،  
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ليس ذلك فحسب؛ بل لقد قامت الدولة الرسولية بتخفيض الضرائب والرسوم على  
اليمن  واملزروعات حىت كانت  احملاصيل  وتنوعت  اإلنتاج  فزاد  هلم،  تشجيعا  املزارعني، 
اليمن إىل خارجها. ومن ضمن ما كانت تصدره  تصدر ما يفيض من املزروعات يف 
اليمن يف العهد الرسويل إىل اهلند والصني "األرز" الذي زرع يف زبيد، ولقي اهتماما كبريا 
من الرسوليني وأيضا الطاهريني بعدهم حىت فاضت كميات هذا احملصول، كما ُزرع أيضا 

  2ا احلمص الذي متت زراعته يف تعز وإب.، وأيض1يف بعض مناطق حجة. 
ومل يقف ملوك بين رسول عند هذا األمر؛ بل استقدموا كثريا من احملاصيل الزراعية 
البالد، وعينوا هلا مشاتل زراعية، من أجل معرفة صالحية زراعتها يف كل   من خارج 

ة حىت ينهضوا منطقة من مناطق اليمن.. كما قاموا أيضا ابلعديد من اإلصالحات الزراعي
ابلزراعة فحفروا اآلابر، وشقوا القنوات والربك للمزارعني، من أجل توفري املياه لألراضي  

 3الزراعية يف أحناء البالد.
هلذا انتعشت البالد زراعيا واقتصاداي، وعاش الناس يف رفاه من العيش غري معهود  

بيد ما نصه: "وليس  من ذي قبل. فعلى سبيل املثال يذكر صاحب الروض املعطار عن ز 
منها، وهي واسعة  أكثر خريا  أهال، وال  أغىن  زبيد، وال  بعد صنعاء أكرب من  ابليمن 
البساتني كثرية املياه والفواكه واملوز، وغريه.. وهبا جمتمع التجار من أرض احلجاز وأرض 

 4احلبشة، وأرض مصر الصاعدين يف مراكب جدة. 
حديث سوى األكل، يقول زيد لعمرو:    هلهاوذكر ابن اجملاور يف اترخيه أن ليس أل

ويقول مضر جلعفر:    .: فطري دخن وقطيب، أو: ملتح وسليطلما تصبحت اليوم؟ يقو 
ما تعوفت؟ يقول: رغيف خبز بر بفلس وقطعة حالوة أبربعة فلوس، فصار املبلغ ستة 

 
 . 70ملح المالحة في معرفة الفالحة، سابق،  - 1
 .  362. وانظر أيضا: اليمن في العهد األيوبي، سابق، 102نفسه،  - 2
الملك األفضل الرسولي جهوده السياسية والعلمية، يوسف بن عبدالعزيز بن محمد الحميدي، أطروحة دكتوراه، جامعة أم   -  3

 . 40م، 2008القرى، 
م،  1984،  2حسان عباس، مكتبة لبنان، ط:الروض المعطار في أخبار األقطار، محمد بن عبدالمنعم الحميري، د. إ  -  4

384  . 
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قند فطري وحليب و   ؛ ويقول خالد لزيد: إين أكلت اليوم أكلة تكفيين ثالثة أايم   .فلوس
 وترفت إىل أن شبعت. ويف ذلك أنشد علي بن أيب السنوي يقول:  ،شرقي

 ابـــعــــــ وذات صدر رحيب ذات أك    ابـــــــــج ـــــــقلت يوما لرئم ذات إع
 ما ماد من فوق دعص الرمل رايب  يب إذا  ــــــــضــيق كالقـــــــــوذات قٍد رش

 راب ـــــــــــــل ظيب بني أســـــــــــــوأقبلت مث     ة ـــــــــــــوقد أشارت بكف وهي معرض
 ي بــــــــــــــــــوع أزرى  ــــــــرفقا علّي فإن اجل ـــــــــــي     تريد مين وصاال قلت اي سكن

 1ابِ ــــــحنوي وال أتخذي مسكا وأطي   ة ـــــــــــجذي الثريد إذا ما جئت مقبل
 ابِ ــبــــــــــــوصاحبيين به صبحا على ال    ستعملي من فطري الدخن مع لنبٍ او 

 2ـي وليس قليب إىل حب النسا صاب   ا ـــبـــــــــــــــفإن قليب إىل حب الفطري ص
يصطافون إىل الفازة،  كما ذكر ابن اجملاور أيضا عن فرائح وهبجات أهل زبيد أهنم  

وينزل فيه النساء مع الرجال يف حبر خليط مليط  حيث البحر إىل الغرب من املدينة،  
وهم يف شرب ولعب ورقص وقصف وزائد وانقص. وما خيرج إىل هذه األماكن إال يف 

اخل  ويوم  االثنني  يوم  يومني  أسبوع  رأسا كل  البلد  دخلوا  هناك  من  رجعوا  وإذا  ميس 
 3واحدا. 

 4.رفقأعمر من مّكة وأكرب و كما قال عنها املقدسي أهنا أ  
 
 
 
 

 
 األصل: أطيابا، لكنه "تقوت" أي دخلها سناد اإلقواء. وله مثيل في قصيدة النابغة الذبياني.   - 1
 .  103تاريخ المستبصر، سابق،   - 2
 .  31نفسه،  - 3
م،  1991،  3أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، أبو عبد هللا محمد بن أحمد المقدسي البشاري، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط:    -  4

84  . 
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 المعالم الثقافية والعلمية 

مل هتتم دولة يف اليمن ابلتعليم كما اهتمت به الدولة الرسولية، ابتداء مبؤسسها وانتهاء  
نورالدين عمر بن رسول سبع مدارس، هي: املدرسة  آبخر ملك؛ إذ أسس السلطان  

املنصورية يف اجلند، وأخرى ابالسم نفسه يف حد املنسكية بوادي سهام، واملدرسة الغرابية 
يف مغربة تعز، وقد مسيت هبذا االسم نسبة إىل مؤذن املدرسة عبدهللا بن غراب، واملدرسة 

لقرب من حصن تعز، وقد مسيت هبذا  الوزيرية يف مغربة تعز أيضا أبسفل حافة امللح، اب 
االسم نسبة إىل اإلمام أمحد بن عبدهللا الوزيري الذي دّرس فيها مدة طويلة، واملدرسة  
املنصورية العليا، واملدرسة املنصورية السفلى يف زبيد، األوىل ألصحاب املذهب الشافعي،  

ية بسهام، ومدرسة والثانية ألصحاب مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان، ومدرسة ابملنسك
يف عدن، أوقف هلا أوقافا كثرية يف حلج وعدن، ووضع يف كل مدرسة مدرسا وُمعيدا، 

  1وَدَرسًة، وإماما ومؤذنني ومعلما وأيتاما يتعلمون القرآن، وخصص لكل واحد وقفا.
وأسس املدرسة املنصورية مبكة املكرمة، وكان يتصدق على أهل مكة واجملاورين هلا  

 2قة جليلة. كل سنة بصد
وذكر ابن الديبع نسبة إىل اجلندي أنه ابتىن يف كل قرية من التهائم مسجدا، وأوقف  
عليها أوقافا جيدة، وكان النوري مفازة هتلك هبا الناس، فابتىن هبا مسجدا، وجعل فيها  
إماما ومؤذان، وشرط ملن يسكن معه مساحمة من الزرع، فسكنها أانس حىت صارت قرية 

 3جيدة. 
 

. وانظر: تاريخ إب، دراسة  1/ 82. وأيضا العقود اللؤلؤية، سابق،  312انظر: قرة العيون في تاريخ اليمن الميمون، سابق،  -  1
 . 200ها، األستاذ الدكتور مظفر األدهمي، منشورات جامعة إب، د. ت. تاريخية لمدينة إب وما حول

 .308قرة العيون،  - 2
 . 312نفسه،  3
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أخته   اهتمت  بل  الرسويل؛  املنصور عمر  السلطان  على  املدارس  إنشاء  يقتصر  ومل 
مدينة جبلة،   دارا يف  فاشرتت  بن رسول،  علي  ابنة  النجمي"  "الدار  امللقبة  "خاتون" 
وحولتها إىل مدرسة، ومستها ابسم زوجها األمري جنم الدين بن أيب بكر بن زكراي، وعرفت 

 1ابملدرسة النجمية. 
ظفر يوسف بن املنصور عمر املدرسة التاجية بزبيد، واملدرسة املعروفة مبدرسة وأسس امل

القراءات بزبيد، وقفها على قراء القرآن، وأيضا مدرسة للحديث النبوي، ويف كل مدرسة 
من هذه املدارس مدرس وطلبة وإمام ومؤذن، وأوقف عليهم وقفا جيدا، يقوم بكفاية 

 يف شىت الفنون.  وكان عاملا حمققا 2اجلميع منهم.
اإلمام  مذهب  على  للفقه  مدرسة  زبيد  مدينة  يف  املظفري  بدر  خادُمه  بىن  كما 
الشافعي، ومدرسة ألصحاب احلديث، ومدرسة لقراء القرآن الكرمي ابلقراءات السبع، 

 3ودار مضيف.
وبَنْت احلرة مرمي بنت الشيخ العفيف، زوجة السلطان امللك املظفر مدرسة يف زبيد، 

 4ملدرسة املعروفة مبدرسة مرمي، وتُعرف ابلسابقية أيضا.وهي ا
وقد بلغ إنشاء املدارس يف عهد السلطان املظفر ذروته، فقد ابتىن هو وأفراد عائلته 

ومما يُنسب للملك املظفر قوله: "ال ابرك هللا يف واٍل    5مدرسة.  31وحاشيته وحدهم  
 6من يف رعيته من هو أعلم منه".

وبىن امللك السلطان املؤيد مدرسته املعروفة ابملدرسة املؤيدية يف مغربة تعز، ورتب  
فيها إماما ومؤذان، وقيما ومعلما، ووقف عليها من األراضي والكروم ما يقوم بكفاية 

 
 .  201تاريخ إب، سابق،  - 1
 .  113تاريخ المستبصر، سابق،   - 2
 . 233/1نفسه،  - 3
 . 288/1نفسه،  - 4
 . 208تاريخ إب، سابق،  - 5
تاريخ وصاب المسمى االعتبار في التواريخ واآلثار، وجيه الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن عمر محمد    -  6

 . 151م، 2006، 2الحبيشي الوصابي، تحقيق: عبدهللا محمد الحبشي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ط:
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، وقد بلغت مكتبته اخلاصة حنو  1الكل منهم، كما وقف عليها عدة من الكتب النفيسة. 
ه زايدة على عشرة نساخ ينسخون الكتب، وتُرفع إىل خزانته مئة ألف جملد، وكان لدي

  2بعد مقابلتها وحتريرها.
كما بنت أم السلطان امللك اجملاهد املدرسة الصالحية يف زبيد، ورتبت فيها إماما  
ومؤذان وقيِّما وانزحا للماء إىل املطاهر هبا، ومدرسا للشرع، ومدرسا يف احلديث النبوي،  

وطلبة يف كل فن من الفنون، وأوقفت من خيار ما متلكه ما يقوم   ومدرسا يف النحو،
بكفاية اجلميع، وابتنت قبالة املدرسة املذكورة خانقاه، كما بنت مدرسة أخرى يف قرية 
املسلب من وادي زبيد، ومدرسة أخرى يف قرية السالمة بكل ما حتتاجه هذه املدارس 

 3من املعلمني والوقف واجلراايت.. 
مدارس األمريات من نساء احلكام الرسوليني اليت مت بناؤها على نفقاهتن  وقد فاقت  

اخلاصة من حيث العدد املدارس اليت ابتناها ملوك وأمراء الدولة الرسولية نفسها، وقد 
 4بلغ عدد املدارس اليت أنشأهتا األمريات الرسوليات أربعا وثالثني مدرسة.

أن اجلواري أيضا كان هلن مسامهات   -  وال عجب يف الدولة الرسولية   -  األعجب
علمية ودينية، منهن ثالث جواٍر من جواري أم السلطان امللك اجملاهد، إحداهن: احلاجة  
ابتنت   اليت  قنديل  احلاجة  والثانية  بزبيد،  الشباك  عند سوق  ابتنت مسجدا  اليت  مسح 

ابتنت م اليت  احلاجة غصون  الثالثة  بزبيد، وكانت  القرتب  سجدا مسجدا مشايل ابب 
جنويب دار السلطان، وقد قّدمن األوقاف اجليدة اليت تفي حباجة القائمني على هذه  

 5املساجد. 

 
 .  285تاريخ المستبصر، سابق،   - 1
تاريخ اليمن، تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني، تحقيق: مصطفى حجازي، تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في    -  2

 .  128م، 1985، 2دار الكلمة، صنعاء، ط:
 . 76. وانظر أيضا كتاب العطايا السنية، سابق،  101تاريخ المستبصر،  - 3
ي/ الثالث عشر الميالدي، مجلة  د. محمد علي العروسي، نساء شيدن مدارس العلم في اليمن في القرن السابع الهجر   -  4

 . 39م،  2010، 38و  37اإلكليل، العدد: 
كتاب العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية، الملك األفضل العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن    -  5

 . 77م، 2004نعاء،  علي الرسولي، دراسة وتحقيق: عبدالواحد عبدهللا الخامري، وزارة الثقافة والسياحة ص
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وقد كان السلطان امللك اجملاهد نفسه عاملا وأديبا وشاعرا، جيالس العلماء وجيلهم 
ويكرمهم، وقد ذكر اإلمام العالمة مجال الدين الرميي أنه أعطاه يف أول يوم دخل عليه 

خوص من الذهب، وزن كل شخص منها مئتا مثقال، مكتوب على وجه كل  أربعة ش
 شخص منها: 

 إذا جادت الدنيا عليك فجد هبا   على الناس طرا قبل أن تتفلت
 ي أقبلت   وال الشح يبقيها إذا هي ولتــــــــــفال اجلود يفنيها إذا ه

سورها، واخرتع فيها املخرتعات  وامللك اجملاهد نفسه هو الذي مّدَن "ثعبات"، وبىن 
اآلاثر  الغريبة، وله من  العجيبة والقصور  املساكن  فيها  الرائقة، وبىن  والبساتني  الفائقة 
الدينية مدرسة يف مكة املشرفة، مالصقة للحرم الشريف، يصلي املصلي فيها وهو يشاهد 

امسها املدرسة    1طلبة. البيت احلرام، رتب فيها إماما ومؤذان وقيما ومعلما وأيتاما ومدرسا و 
اجملاهدية. وقد جعل وقفها يف ثالثة مواضع من وادي زبيد، موضع يف أعاله، وموضع  

 2يف وسطه، وموضوع يف أسفله.
وابتىن مدرسة يف مدينة تعز، وجعلها جامعا يف تلك الناحية، كما ابتىن أيضا جامعا  

بية يف جامع عدينة بتعز، ومدرسة يف "ثعبات"، وجامعني اثنني يف زبيد، وابتىن الزايدة الغر 
 3يف دار العدل هناك، ووقف على مجيع هذه املدارس أوقاف جيدة من حماسن أمالكه.

أيضا بىن املدرسة اجملاهدية يف دار العدل بتعز. وبىن العديد من اجلوامع اليت كانت بدورها 
 تؤدي دورا تعليميا إضافة إىل املدارس النظامية آنذاك. 

لسلطان اجملاهد ابلذكاء والفطنة والفصاحة وقول الشعر، ومشاركته يف وقد اشتهر ا
 العديد من الفنون األدبية حىت قيل أنه أعلم بين رسول. ومن أعماله التأليفية:

 ــ األقوال الكافية والفصول الشافية يف البيطرة 1

 
 .105تاريخ المستبصر،  - 1
 .  75كتاب العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية، سابق،  - 2
 .107تاريخ المستبصر،  - 3
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 يف اخليل وصفاهتا وأنواعها وبيطرهتاــ كتاب 2
 ــ اإلرشاد يف علم الفالحة3
 1ــ ديوان شعر. 4 

وبىن السلطان امللك األشرف مدرسة حسنة الشكل، هبا ابابن شرقي وغريب، وابب 
مياين، ومقدم فسيح، ومشسية رحيبة، وتكوين عجيب، وابتىن فيها مْطهرا نفيسا، ورتب 
فيها إماما ومؤذان وقيما ومعلما وأيتاما يتعلمون القرآن ومدرسا على املذهب الشافعي،  

عدة من الطلبة، ومدرسا للحديث، وآخر للنحو واألدب، ووقف فيها نفائس  ومعيدا، و 
 2الكتب يف كل فن، وأوقف عليها وقفا جيدا، وزاد الزايدة الشرقية يف جامع عدينة..

 وينسب إليه من املؤلفات: 
 ــ العسجد املسبوك واجلوهر احملبوك يف طبقات اخللفاء وامللوك 1
 ومفاكهة اآلداب والفطن يف أخبار من ملك اليمنــ فاكهة الزمن 2

"ِملح     يف فن الزراعة،لسلطان عمر بن يوسف بن عمر بن رسول كتاابل  أيضا فإن
الحة يف معرفة الفالحة" قسمه تقسيما علميا منهجيا: على سبعة أبواب: 

َ
 امل

للزرع والغرس وأ الفالحة يف معرفة أوقاهتا  إليه من  فيما حيتاج  عمال الباب األول: 
 األرض وإصالحها.  

 الباب الثاين: يف الزرع وما يلحق به.
 الباب الثالث: يف أنواع املزروعات من احلبوب

 ه الباب الرابع: يف األشجار املثمرة من الفواك
 الباب اخلامس: يف الرايحني والورود 

 الباب السادس: يف اخلضروات والبقوليات
 الزروع والفواكه واألشجار.الباب السابع: يف طرد اآلفات عن 

 
 .  126رحلة السلطان المجاهد الرسولي من تعز إلى مكة، د. محمد عبدالرحمن راشد الثنيان،   - 1
 . 260تاريخ المستبصر، سابق،   - 2
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كما أن لنجله السلطان امللك املظفر يوسف بن املنصور عمر بن علي بن رسول 
 عدة مؤلفات، منها: 

 ــ العقد النفيس يف مفاكهة اجلليس 1
 ــ البيان يف كشف علم الطب للعيان 2
خرتع يف فنون من الّصنع3

ُ
 ــ امل

 ــ اللمعة الكافية يف األدوية الشافية 4
 ملعتمد يف األدوية املفردةــ ا5
 ــ درج السياسة يف علم الفراسة  6
 ــ تيسري املطالب يف تسيري الكواكب 7
 ــ األربعني يف احلديث النبوي الشريف 8

 أيضا البنه الذي أعقبه يف احلكم "األشرف" عدة مؤلفات، منها: 
 ــ التبصرة يف علم النجوم 1
 ــ االسطرالب2
 لم الرؤايــ اإلشارة يف العبارة يف ع3
 ــ التفاحة يف علم الفالحة 4
 ــ حتفة اآلداب يف التواريخ واألنساب 5
 ــ جواهر التيجان يف األنساب 6
 ــ الدالئل يف معرفة األوقات واملنازل  7
 ــ شفاء العليل يف الطب 8
 ــ املعتمد يف األدوية املفردة  9

 ــ املغين يف البيطرة 10
 ــ طرفة األصحاب يف معرفة األنساب 11

امللك  البنه  فإن  مؤلفات،  أربعة  علي"  "اجملاهد  البنه  فقد كان  سابقا  ذكران  وكما 
 "األفضل عباس" بعده عدة مؤلفات، منها: 
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 ــ بُغية ذوي اهلمم يف أنساب العرب والعجم 1
 ــ العطااي السنية واملواهب اهلنية يف املناقب اليمنية 2
 لعيون يف اتريخ طوائف القرون  ــ نزهة ا3
 ــ الدرر والعقيان املختصر من اتريخ ابن خلكان4
 ــ بغية الفالحني يف األشجار املثمرة والرايحني  5
 ــ نزهة الظرفاء وحتفة اخللفاء  6
 ــ نزهة األبصار يف اختصار كنز األخيار  7
 ــ دالئل الفضل يف علم الرمل8
 ــ األلغاز الفقهية 9

وال ننسى اإلشارة هنا إىل أن أعظم سفر إبداعي يف اتريخ العلوم مت إبداعه يف العهد  
".  عنوان الشرف الوايف يف الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقوايفالرسويل وهو كتاب "

التاريخ وإىل بديعة، بقي حديث اخلاصة والعامة مذ ذلك   ومت أتليفه بطريقة هندسية 
الكتاب واحدا؛ لكنه يضم بني دفتيه مخسة علوم قُ اليوم؛ كون  إذا  رئ على حسب ، 

رئ أوائل السطور عموداي فهو علم العروض، وإذا سياق السطور فهو علم الفقه، وإذا قُ 
رئ العمود األول الذي خيرتق الصفحة رئ من آخرها عموداي فهو علم القوايف، وإذا قُ قُ 

 والعمود الثاين علم النحو.  فهو اتريخ الدولة الرسولية،
فال خيتل معىن كل علم هبذا التقاطع، وهي الفقه،    ،فقد جعل ثالثة علوم منه تتقاطع

به  يبدأ  الذي  منه ابحلرف  بكل سطر  بدأ  فقد  العروض  علم  وأما  والنحو،  والتاريخ، 
به   السطر يف علم الفقه، والتزم يف علم القوايف أبن يبدأ كل سطر منه ابحلرف الذي يبدأ

الفقه الشيخ  السطر يف علم  ألفه  املقري،.  بـابن  املعروف  بكر  بن أيب  تلميذ    إمساعيل 
  هـ 804وقد فرغ من أتليفه سنة    اإلمام مجال الدين الرميي، قاضي قضاة الدولة الرسولية،

 . م1401-
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، ولشهرة الدولة الرسولية 1أيضا كتاب القاموس احمليط للعالمة جمدالدين الفريوز آابدي
اللغة كلمة  يف   املعجم األول؛ بل لقد استبدل أهل  الكتاب حىت صار  اآلفاق اشتهر 

ألفه لألشرف الرسويل  "معجم" بكلمة "قاموس" بعد ذلك، إشارة إىل القاموس احمليط. و 
عباس بن  ابنته  ،إمساعيل  تزوج  قد  األشرف  عام   ،وكان  ابليمن  األقضية  قضاء  وواله 

قد  و لرسولية، فاصطبغ كتابه بشهرة هذه الدولة،  وذلك يف أوج ازدهار الدولة ا  ،هـ797
 .عن كل معاجم اللغة واكتفوا ابلقاموس  الناس أعرض

أيضا قاموس امللك األفضل العباس بن اجملاهد بن علي الذي احتوى على حنو ألف  
على فن الطبخ واملالبس وعلم الفروسية والصحة وعلم   -  يف أكثرها  -  ومئيت كلمة تتعلق
مفرداهتا اليت وضعت ابللغة العربية اليت ُوضعت يف العمود األول، وجبوار   التشريح، مدوان

كل كلمة منها ما يقابلها ابللغة الفارسية والرتكية واإلغريقية والبيزنطية القدمية والصقلية 
 2واألرمينية واملغولية يف أعمدة موازية هلا. 

ل هلا؛ إذا أغدق السالطني لقد مت تكرمي أهل العلم يف الدولة الرسولية بصورة ال مثي
امللوك عليهم اخللع والسنااي، وأجزلوا هلم الرواتب، وأدنوهم من جمالسهم وحلقاهتم، وعفوا 
عن أي رسم من مكس أو ضريبة على أي عامل أو أديب أو فقيه؛ ليس ذلك فحسب؛ 
بل لقد كان بعض امللوك حيضر حلقات العلماء مع مجوع احلاضرين، وإىل ذلك أشار 

 املقري حني حضر امللك األشرف حلقته مع من حضر بقوله: ابن 
 ر ـــــــــجـــــــ هــــــ منزهة األرجا عن اللغو وال  وحلقة علم يسقط الطري فوقها   

 هبا ظل أهل العلم حولك عكفا    كما عكفت زهر النجوم على البدر 
هـ" أتليف كتابه 792ــ  710وأعجب من هذا حني أكمل اإلمام مجال الدين الرميي "

التنبيه"   جملدا، قدمه للملك األشرف، فُحمل الكتاب على رؤوس   24"التفقيه شرح 

 
 اسم الكتاب بالكامل: القاموس المحيط، والقابوس الوسيط، الجامع لما ذهب من كالم العرب شماطيط.  - 1
انظر: ارتفاع الدولة المؤيدية، جباية بالد اليمن في عهد السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف الرسولي، تحقيق: محمد    -  2

. "مقدمة القاضي إسماعيل بن علي  4م،  2008،  1جتماعية بصنعاء، ط: عبدالرحيم جازم، المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم اال
 األكوع". 
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الطلبة أبطباق الفضة، وأبثواب احلرير والديباج من منزل القاضي مجال الدين الرميي إىل  
مه موكب  يف  األشرف،  امللك  واستقبله  قصر  والطلبة،  واألمراء  العلماء  حضره  يب، 

ألف دينار، تقديرا للعلم   12ألف درهم، وتعادل    48السلطان األشرف، مث أجازه بـ  
 والعلماء. 

  3وذات الشأن أيضا مع كتاب جمد الدين الفريوز أابدي "اإلصعاد يف االجتهاد"  
مُحل إذ  هبيج؛  حفل  يف  إمساعيل  األشرف  للملك  قدمه  ابب    جملدات،  إىل  الكتاب 

السلطان يف زفة كما تُزف العروس، والطبول تقرع، يرافقه العلماء واألمراء، فكافأه امللك  
 بثالثة آالف دينار. 

الشرف   "عنوان  وكتابه  املقري  ابن  والشاعر  لألديب  ابلنسبة  ذلك  مثل  أيضا كان 
شرف الذي تويف  الوايف" املذكور سابقا، إذ قدمه املؤلف للملك الناصر، جنل امللك األ

 واملقري ال يزال مشتغال به.  
وملا علم علماء األقطار اإلسالمية األخرى هبذه املنزلة الكبرية للعلم والعلماء لدى 
احلكام الرسوليني يف اليمن قصدوا بالد اليمن، واتصلوا أبمرائها وملوكها، وانلوا منهم  

بيلقاين واحلافظ احملب الطربي الذي اخللع واهلدااي واملال الوفري، كاحلجاجي والصاغاين وال
أهدى كتبه للملك املظفر، وقدم إليه من بالد اهلند صفي الدين حممد بن عبدالرحيم،  
اهليثمي  حجر  ابن  احملدث  اإلمام  اليمن  خارج  من  قدم  من  أشهر  ولعل  وآخرون. 
امللك األشرف  بعد أن استدعاه  اليمن  البخاري، قدم إىل  العسقالين، شارح صحيح 

عيل، فأكرمه مبئة ألف دينار. وأيضا العامل اللغوي جمد الدين الفريوز أابدي، استدعاه  إمسا
امللك األشرف، وكان ببالد اهلند، فقدم منها، فأحسن استقباله وضيافته وإكرامه، وواله 

 هـ. 871منصب قاضي األقضية، وسكن مدينة زبيد حىت تويف سنة 
ارخيية واملتخصصة اليت تناولت اتريخ الدولة  ومن خالل البحث يف املصادر واملراجع الت

الرسولية أمكن حصر ما يزيد عن مئة ومخسني مدرسة ُشيدت يف العصر الرسويل، منها 
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، وال  1ثالث مدارس يف مكة املكرمة، والباقي موزعة على خمتلف بلدان ومدن اليمن.
مدارس   إمنا كانت  اليوم،  املدارس كمدارس  هذه  أن  القارئ  ببال  أشبه خيطرن 

بينهم   من  األصقاع،  من خمتلف  الطلبة  مئات  منها  يقصد كال  املبكرة،  ابألكادمييات 
والفنون،   العلوم  ويدرسون خمتلف  أفريقيا،  اهلند وشرق  من  اليمن،  من خارج  مريدون 
ويغادروهنا علماء متفقهني، كل منهم يف جمال ختصصه. ومن وظائف هذه املدرسة إىل 

لبة والكتب اليت ُتدرس، أيضا جامع خاص هبم، وإمام يؤمهم  جانب املعيد واملعلمني والط
يف صالهتم، ومؤذن، وقّيم، وانظر الوقف وانئبه، وحافظ الكتب، والسقاء. وكأن هذه  
الكرمي   القرآن  علوم  تدرس  املدارس  هذه  وكانت  مصغرة.  جامعة  أو  أكادميية  املدرسة 

لم التصوف والتاريخ والفلك واحلديث النبوي والفقه وأصوله وعلوم اللغة واألدب، وع
 واحلساب والطب والزراعة والبيطرة.

وما جتدر اإلشارة إليه هنا أن املدارس النظامية املفصولة عن املساجد يف عهد الدولة  
الرسولية قد اقتصر وجودها على اليمن األسفل فقط، ومل تذكر املصادر التارخيية وجود  

الرسوليني عليها. ولعل ذلك راجح إىل طبيعة   أي مدارس هلم يف مشال البالد، رغم سيطرة
التمويل للمدارس يف تلك الفرتة، وهو متويل ارتبط ابلوقف، وبريع األراضي، وبتعاون 
الناس أيضا، أي أن انتشار املدارس يدخل ضمن املطالب االجتماعية إىل جانب التوجه 

وية" املتعصبة، اليت تتعمد الرمسي للدولة، وهذا ما مل يكن موجودا يف ثقافة البيئة "اهلاد
جتهيل العامة من الناس، يف األوساط القبلية، وتتعمد ترويضهم للقتال معها فقط، وال  
تتبىن ذلك ضمن توجهها الرمسي، عدا ما كان من أمر املطرفية فقط اليت أسست املدارس 

دهتم  ووقفت عليها األوقاف، فعمل اإلمامان أمحد بن سليمان وعبدهللا بن محزة على إاب
فكراي وماداي، حىت صاروا أثرا بعد عني، وعلى الرغم من األوقاف اليت كانوا قد أوقفوها  
ملدارسهم إال أن األئمة سيطروا عليها بعد ذلك، على حرمة مال الوقف؛ وحصل أن  
أتثر الناس يف اليمن األعلى إابن الفرتة القامسية بثقافة الدولة الرسولية، وأيضا الطاهرية، 

 
م،  1999،  1انظر: مدينة حيس اليمنية، تاريخها وآثارها الدينية، عبدهللا عبدالسالم الحداد، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط:  -  1

96 . 
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بعض أمواهلم للتعليم، فحصلت طفرة تعليمية، لكنها مل تدم، وصار التعليم يؤرق   فأوقفوا
ذهن اإلمامة، إىل حد أن بعضهم قد صادر أراضي األوقاف ملصاحله الشخصية، على  

  أن اإلَمامَ املعاصرُة    التَّارخيِْيَّةُ   املراجعتذكر  هيبة أموال الوقف وقداستها يف ثقافة اجملتمع؛ و 
راء األوقاف من إىل شِ   راء األراضي، حىت انتهى به األمرُ ا يف شِ كان جشعً املهدي عباس  

ة بني افة إىل النقل واملعاوضَ ، إضَ اخلاصَّة   ة إىل امللكيَّ الَعامَّة    ة ها عن الوقفيَّ وال وإخراجِ األمْ 
اخلاصَّ أمْ  صنعاء الكه  األوقاف يف ضواحي  وأمالك  العزب   ،ة  وبئر  والصافية  كشعوب 

ار ة فيه، كما أشَ تبداله وال املعاوضَ ال جيوز نقله وال اسْ   ال الوقف حمرمٌ وم  .ومناطق أخرى
ا هـ، انصحً 1180ة  إىل اإلَمام املهدي يف ذي احلجَّ   إىل ذلك العالمة ابن األمري يف رَساَلةٍ 

ادر جنهم وصَ هم؛ بل عاقبهم وسَ إايه عن ذلك، كما نصحه آخرون، مل يقبل نصيحتَ 
أحدِ  مع  حدث  صاحل   أمواهلم، كما  بن  حيىي  العالمة  القاضي  ووزيره  رجاالته  أقرب 

 1السحويل.
أن   َهؤالء  اتَّبعها  اليت  اهلمجيَِّة واحلقد  التارخييَّة، وِسَياَسة  ويف واحدٍة من احلماقاِت 

م، إىل ُمصادرة الوقف على أكرب َمدرَسة دينيَّة،  1928عمَد اإلَماُم حيىي محيد الدين عام  
األشاعرة، كانت ُتدرُِّس خمتلَف فنون العلم، يف زبيد بتهامة،    ُعرفت عند البعض جبامعة 

ريدين 
ُ
وملدينة زبيد شهرهُتا الِعلِميَّة  اليت جتاوزْت احملليَّة إىل الُقطرية، وتوافد َعلْيها آالف امل

على ما يزيد عن مثامنئة عام، وخترج منها آالف الُعلماء يف خمتلف اجملاالت، ومل يبق بعد  
ة، إال املدارُس الصغريُة، والكتاتيُب األولية؛ وتبع ذلك مصادرة العديد من  تلك املصادر 

   2أموال األوقاف وإغالق املدارِس يف أكثِر من مكاٍن على طول الَيَمِن األْسَفل.!
وواصَل اإلَماُم أمحد نفَس ِسَياَسِة أبيه يف جْتهيل الشَّعِب وتغييبه عن العامل من حوله،  

 !.تنطلي إال على اجلَهلة من أتباعه، وذلك حبجة احلفاظ على الدين مبربرات ومهيَّة ال
 

 
البدر الطالع بمحاسن من بعد الَقْرن السابع، القاضي محمد بن علي الشوكاني، جمعه، محمد بن محمد بن يحيى زبارة،    -  1

 .  2/ 232م، 1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط:
 . 154م، 1982، 1سبتمبر في اليمن، إيلينا جولوبوفسكايا، دار ابن خلدون، بيروت، ط:  26ثورة  - 2
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مدة احلكم  اسم اخلليفة  م

 ابهلجري 
مدة احلكم 

 ابمليالدي 
املنصور عمر بن علي بن حممد هارون   1

 "الرسول"  
 م1249-1229 هـ 647 – 626

 م1295-1249 هـ 694-647 املظفر يوسف بن املنصور عمر   2
 م1297-1295 هـ 696-694 األشرف عمر بن املظفر يوسف   3
 م1321-1297 هـ 721-696 املؤيد داود بن املظفر يوسف    4
 م1363-1321 هـ 764-721 اجملاهد علي بن املؤيد داود   5
 م1376-1363 هـ 778-764 األفضل العباس بن اجملاهد علي  6
األشرف إمساعيل "األول" بن األفضل   7

 العباس  
 م1400-1376 هـ 778-803

 م1424-1400 هـ 827-803 الناصر أمحد بن األشرف إمساعيل "األول"    8
 م1427-1424 هـ 830-827 املنصور عبد هللا بن الناصر أمحد   9

 م1428-1427 هـ 831-830 األشرف إمساعيل "الثاين" بن الناصر أمحد    10
 م1438-1428 هـ 842-831 الظاهر حيىي بن األشرف إمساعيل "األول"     11
 م1431ــ  1428 هـ845 - 842 1األشرف الرابع إمساعيل بن الظاهر  12
 م1433ــ 1431 هـ847 - 845 املظفر يوسف الثاين بن عمر بن إمساعيل  13
 م1454-1443 هـ858-847  املسعود أبو القاسم بن إمساعيل "الثاين"   14

 

 
 

 
لة الرسولية عمليا عند هذا الملك، ولم يبق إال رسمها، وكثرت الفتن والقالقل بعده، ولم يكن الخليفة األخيرة إال  انتهت الدو  - 1

 مجرد شكل ال قيمة له. 
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واخلالصة أن سالطني وملوك حكام آل رسول كانوا علماء وأدابء وفقهاء؛ لذا كانوا 
يقدرون قيمة العلم وصاحبه، فازدهرت احلركة العلمية يف عهدهم وتطورت وبغلت شهرهتا  
اآلفاق، كما وكيفا، ويف خمتلف فنون العلم. وهبذه الفرتة من الزمن تكون اليمن قد طويت 

ا الباسق، لتدخل متوالية زمنية من ظلمات اإلمامة اليت أعقبت  حضارهتا الباذخة وجمده
فرتة الدولة الطاهرية، واليت مل نتكلم عنها هنا، كون فرتهتا فرتة صراع سياسي من أوهلا  

 حىت آخرها.  
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