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 دولة سبأ:  رابعا ًً

 : سبأ -1

تذىب الروايات العربية إلى أن "سبأ" إنما ىو "عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان"، وأن سبب       
تسميتو بسبأ أن الرجل كان أول من سبى من العرب، بل ويذىب "ابن منبو" إلى أنو غزا بابل وأرمينية ومصر 

ي سبأ، وأنو كان يسمى كذلك والمغرب، وأنو قتل من األمم وسبى من الذراري والعيال الكثير، ومن ثم فقد سم
"الرائش" ألنو كان يعطي الناس األموال من متاعو، ويزعم البعض أنو كان أول من توج، كما يزعم آخرون أنو 

عاًما، ثم  ٗٛٗوأن الرجل قد حكم  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -كان مسمًما، ولو شعر َبشََّر فيو بمبعث المصطفى 
بناء مدينة سبأ وسّد مأرب  -طبًقا لمزاعم األخباريين-مير"، وأما أىم منشآتو، فقد كانت جاء من بعده ولده "ح

 . في اليمن، أما في مصر، فقد كانت مدينة "عين شمس" التي خمفو عمييا ولده "بابميون"

أما أن سبأ ىو "عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان"، فقد جاء ذلك في كتابة حفرت عمى نحاس      
ن كان العمماء لم يقولوا حتى اآلن الكممة النيائية في نوع الكتابة وزمانيا، وأما P Lamareمجموعة "في  "، وا 

سبب التسمية كثرة الغزو والسبي حتى وصمت غزواتو إلى بابل وأرمينية في آسيا، ومصر والمغرب في 
عن أن تاريخ تمك الببلد لم  أفريقيا، فإن ذلك لم يحدث إال في خيال "ابن منبو" ومن دعوا بدعوتو، فضبلً 

ن كان  يعرف سبأ ىذا، ولم يشر إليو، حتى مجرد إشارة، في النصوص التي مؤلت آثار تمك الببلد، وا 
أصحاب تمك الببلد قد عرفوا السبئيين في فترات متأخرة من حضارتيم، عمى أنيم من تجار البخور والمبان 

 . زاة يحتمون الببلد ويبنون المدنوغيرىما من مستمزمات المعابد القديمة، وليس غ

وأما الدعوى بأن سبأ كان مسمًما، وأنو بشر بمبعث المصطفى، َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم، فميست إال من       
ىذا النوع من الخيال الذي سوف يجعل "سيف بن ذي يزن" يبشر بعد ذلك بمبعث المصطفى، َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 

ن كنت ال أدريَوَسمََّم،   ىذا؟ عمى أي ممة كان إسبلم "سبأ" -وال أظن أن الذين كتبوا ذلك كمو يدرون -وا 
نما ىو اسم لمدين المشترك  صحيح أننا نعرف أن اإلسبلم، في لغة القرآن الكريم، ليس اسما لدين خاص وا 

شعار عام يدور في القرآن الذي ىتف بو كل األنبياء، وانتسب إليو كل أتباع األنبياء، ومن ثم فإن اإلسبلم 
 . عمى ألسنة األنبياء وأتباعيم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر البعثة المحمدية



ثم كيف -كما يقدم القرآن اإلسبلم -وسؤال البداىة اآلن: ىل كان سبأ يعي كل ىذا؟ حتى يصبح مسمًما 
ِو َوَسمََّم، حتى يتنبأ بيا قبل حدوثيا بمئات السنين، ثم عرف سبأ ببعثة موالنا وسيدنا رسول اهلل، َصمَّى المَُّو َعَميْ 

 . يقول فييا شعًرا، وىل عرف رواة الشعر، أن عربية الجنوب تختمف كثيًرا عن عربية الشمال

وأن شعرىم المزعوم ىذا، إنما ىو بعربية الشمال، وليس الجنوب، عمى أن العجب قد  -عربية القرآن الكريم-
بميس يزول، إذا عرفنا أن   -بل وحتى الجن-ىؤالء الذين ينسبون اآلن إلى سبأ شعًرا، إنما قد نسبوا إلى آدم وا 

 . شعًرا عربيًّا فصيًحا كذلك

أما أن سبأ قد بنى سبأ وسد مأرب، فيكذبو أن التاريخ ال يعرف حتى اآلن مدينة باسم سبأ، وأما بناء       
ن كانت تفتقر إلى ا وأما النصوص العربية الجنوبية، فميس ، لصواب تماًما سد مأرب، فتمك دعوى عريضة، وا 

فييا شيء عن سبأ أو عن لقبو المزعوم، وكل ما فييا إنما يتحدث عن شعب يدعى "سبأ" لو دولة، ولو حكام، 
ن كان مما ال ريب فيو أن المصادر التاريخية قد تحدثت عن  ولو آلية، كغيره من شعوب العربية الجنوبية، وا 

 . ثر من غيرىا من دول العربية الجنوبيةدولة سبأ، أك

 : السبئيون واآلراء اليت دارت حول موطنهم األصمي

والتي تعاصر أسرة أرو الثالثة التي -ىناك نص سومري يرجع إلى عيد "أرادننار" من أسرة لجش الثانية       
، ويذىب "ىومل"، عني "سبأ"" وتSabuحكمت في النصف الثاني من األلف الثالثة قبل الميبلد جاء فيو كممة "

" التي وردت في النصوص السومرية إنما تعني "سبأ" التي وردت في التوراة، Sabumالكممة " إلى أن ىذه
" أن قوم سبأ الذين تحدثت فإذا كان ذلك كذلك، فإن تاريخ سبأ يعود إلى األلف الثالثة ق. م، ويرى "مونتمجري

عنيم النصوص السومرية، إنما كانوا من العربية الصحراوية، أي من البادية، ثم ىاجروا إلى اليمن، في وقت 
ن ذىبت بعض اآلراء إلى أن ذلك إنما كان في القرن الحادي عشر ق.  ال نستطيع تحديده عمى وجو اليقين، وا 

 . يين والقتبانيين إلى اليمنم، وبعد مئات من السنين من ىجرة المعين

عمى أن رأًيا آخر إنما يذىب إلى أن ىجرة أىل معين وقتبان وحضرموت إلى اليمن، إنما كانت حوالي      
ق. م، وأن األخيرين كانت ليم قوافل تجارية ٕٓٓٔق. م، بينما كانت ىجرة السبئيين حوالي عام ٓٓ٘ٔعام 

 . م من بعض نصوص العيد القديمق. م، كما يفيٕٕٜتصل إلى فمسطين قبل عام 



ذىب "ىومل" إلى أن السبئيين إنما ىم أصبل من العربية الشمالية، وأنيم كانوا يعيشون، فيما يعرف عند و      
اآلشوريين بـ "أريبي" و"عريبي"، وفي التوراة بـ "يرب" و"يارب"، وفي القرن الثامن ق. م، ىاجروا إلى اليمن 

مأرب" التي جاء اسميا من "يارب"، و"يرب" ويعتمد "ىومل" في ذلك عمى أدلة، حيث استقروا في "صرواح" و"
" من أن السبئيين قد تعرضوا لقافمة معينية في مكان ما بين ٘٘ٔٔمنيا "أواًل" ما جاء في نقش "جبلزر 

شمال "معان" و"رجمت" عمى مقربة من نجران، ومن ثم فإن السبئيين إنما كانوا يقيمون في منطقة تقع إلى ال
من دولة معين إبان ازدىارىا األخير، ومنيا "ثانًيا" اختبلف ليجة السبئيين عن بقية الشعوب العربية الجنوبية، 

 . مما يدل عمى أن السبئيين شماليون ىاجروا إلى الجنوب

أنو  -كما جاءت في الكتب المقدسة-نستطيع أن نستنتج من قصة ممكة سبأ مع سميمان عميو السبلم        
انت ىناك حكومة قوية ومنظمة في سبأ في القرن العاشر قبل الميبلد، ذلك ألن سميمان إنما حكم في الفترة ك
واإلنجيل من  والتوراة -ق. م"، وتمك في الواقع حقيقة يجب االنتباه إلييا، ذلك ألن القرآن الكريمٕٕٜ-ٜٓٙ"

ن اختمفت الكتب ا-قبل  لمقدسة الثبلثة في سردىا لمقصة، تبًعا قد تحدثت عن قصة سميمان مع ممكة سبأ، وا 
لمغرض من السرد نفسو، ولكنيا اتفقت جميًعا عمى وجود مممكة في سبأ، عمى رأسيا ممكة ، وليس من العمم، 
فضبل عن اإليمان بكتب السماء، أن نشك في أمر أجمعت عميو ىذه الكتب المقدسة، ومن ثم فإن وجود ممكة 

حقيقة ترقى فوق كل شك،  -أي في القرن العاشر قبل الميبلد -يد سميمانسبئية، شمالية أو جنوبية، في ع
 . وبالتالي فإن وجود السبئيين كقوة منظمة وقوية عمى رأسيا ممكة في القرن العاشر ق. م، حقيقة تاريخية

لى شمال الحجاز، وكانت تسيط       ر عمى أن الذي ال شك فيو أن سبأ كان ليا نفوذ واسع يمتد إلى نجد وا 
عمى الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط جنوب غرب شبو الجزيرة العربية بسورية ومصر، وأن ىناك حكاًما 

عن الحامية العسكرية التي تضمن  سبئيين معتمدين في الواحات الشمالية التي تقع عمى ىذا الطريق، فضبلً 
ي الذي تمارس فيو دولة سبأ نفوذىا في بقاءه تحت النفوذ السبئي، وكانت واحة ديدان "العبل" المركز الرئيس

ن كانت ديدان ىي المقر الرسمي لمحاكم السبئي المقيم  . شمال ببلد العرب، إلى جانب تيماء ومعان، وا 

 

 



 : أدوار التاريخ السبئي األربعة الرئيسية

المؤرخون تاريخ سبأ إلى عصور أربعة، معتمدين في ذلك عمى أن لقب حكام سبأ لم يكن لقًبا  قسم       
 ثابًتا، إنما كان يتغير من عصر آلخر، طبًقا لظروف الدولة نفسيا، وأما ىذه العصور األربعة فيي:

 العصر األول: -1

بأ يحممون لقب "مكرب" ذلك ق. م، وفيو كان حكام سٓ٘ٙق. م إلى عام ٓٓٛويمتد من حوالي عام       
المقب الذي تغمب عميو الصبغة الدينية، وتقابمو في العربية الفصحى "مقرب"، وىو أمير كان يقوم بذبح 
القرابين لآللية، كما كان يقوم كذلك بدور الوساطة بين اآللية والناس، وربما كانت وظيفة "المكرب" ىذه تشبو 

، وربما لقب "إيشاكو" عند السومريين، ٗينيين، والقضاة عند بني إسرائيلإلى حد كبير وظيفة المزواد" عند المع
وكل ىذه األلقاب إنما تعطي أصحابيا صفة دينية في حكم ببلدىم، أو عمى األقل إشارة إلى القداسة التي 

 . يرتكزون إلييا في ممارسة ىذا الحكم، سواء أكان ذلك من الناحية الدينية أو المدنية

 ني:العصر الجا -2

ق. م"، وفيو حمل حكام سبأ لقب ٜٓٔق. م "أو عام ٘ٔٔق. م، وحتى عام ٓ٘ٙويمتد من حوالي عام       
"ممك" كما اتخذوا من "مأرب" عاصمة ليم، بدال من "صرواح" عاصمة الدولة في العصر األول، وقد بدأ ىذا 

 . لقب "ممك" العصر بـ"كرب إيل وتر"، الذي كان آخر من حمل لقب "مكرب"، وأول من حمل

 العصر الجالح: -3

م، وفيو حمل حكام سبأ لقب "ممك سبأ وذي ريدان" إشارة ٖٓٓق. م، وحتى عام ٘ٔٔويمتد من حوالي عام 
إلى ضم "ريدان" إلى التاج السبئي، وربما يشير كذلك إلى دولة قتبان أو حمير فيما يرى بعض الباحثين، ومن 

 تجاوًزا اسم "عصر الدولة الحميرية األولى".ىنا رأينا بعض المراجع تطمق عميو 

 العصر الرابع: -4

م، وفيو حمل حكام سبأ لقب "ممك سبأ وذي ريدان ٕ٘٘م، وحتى عام ٖٓٓويمتد من حوالي عام       
وحضرموت ويمنت وأعرابيا في المرتفعات وفي التيائم"، "عصر الدولة الحميرية"، وىو آخر دور من أدوار 

تمة األدوار، حيث تبدأ الببلد بعد ذلك تقاسي األمرين من الحكم األجنبي "الحبشي الحكم في سبأ وخا



م، وبذا ٕٛٙوالفارسي" إلى أن يظير نور اإلسبلم في مكة المكرمة، وتنضوي اليمن تحت لوائو في عام 
 . ينتيي التاريخ اليمني القديم

السبئيون قد بدءوا أمراء صغاًرا ممن يسمييم أن يكون  -بناء عمى تطور ىذه األلقاب-والمفروض        
الكتاب العرب "األذواء" وىم يقصدون بذلك جمع "ذو" أي صاحب، التي يضاف إلييا اسم المكان، من حصن 
أو محفد، مثل غمدان وصاحبو "ذو غمدان"، وريدان، وصاحبو "ذو ريدان"، ثم تحولوا إلى أمراء لعدد من 

الكتاب العرب "األقيال"، ومفردىا قيل، وىم في الطريق إلى أن يسيروا الحصون أو المحافد ممن يسمييم 
 . مموًكا أو أباطرة عمى الببلد

 أواًل: عصر المكاربة

ق. م، بينما ٓ٘ٙ، ٓٓٛيرى بعض الباحثين، كما أشرنا آنًفا، أن ىذا العصر يقع فيما بين عامي         
وىذا ما نرجحو ونميل إلى األخذ -انب فريق ثالث ق. م"، ىذا إلى جٓ٘ٗ-ٓ٘ٚحدد لو آخرون الفترة من "

ذىب إلى أنو قد بدأ في القرن العاشر ق. م، وربما في القرن التاسع ق. م، وكانت عاصمة الدولة وقت  -بو
ذاك مدينة "صرواح"، كما أن ممكة سبأ المشيورة في تاريخ سميمان بن داود، إنما تنتمي إلى ىذه الفترة من 

 . الناحية الزمنية

ق. م"، ثم عاد بعد عامين ٓٛٚ-ٓٓٛوأما أول المكاربة فيو "سمو عمي"، وقد حدد لو "فمبي" الفترة "        
" إنما يرجع إلى ٚٗٔٔق. م، كبداية لحكمو، ويذىب بعض الباحثين إلى أن نقش "جبلزرٕٓٛفحدد لو عام 

مأرب وفيشان، وكذا أسماء " الذي وردت فيو أسماء سبأ و ٕٜٙعن نقش "جبلزر  عيد ىذا المكرب، فضبلً 
اآللية "عثتر والمقة وذات حميم" ثم اسم المكرب طبًقا لمعادة المألوفة في التيمن بذكر اسم الحاكم من مكرب 

 . أو ممك

ولعل من المفيد ىنا اإلشارة إلى أن السبئيين إنما كانوا يعبدون "عتثر" "عشتر" اإللو العربي الجنوبي        
رمزون لو بنجم الزىرة، بينما نظائره في جميع األديان السامية البشرية األخرى إلية عمى أنو إلو ذكر، وي

وعشتارت عند الكنعانيين، كما أن عبادة "عثتر" ىذا لم تكن  مؤنثة، كعشتار عند البابميين واآلشوريين،
نما كانت منتشرة كذلك بين المعينيين والقتبانيين، أضف إلى ذلك أن النصوص إنما  مقصورة عمى السبئيين، وا 



تذكر عادة اآللية "عثتر وىوبس والمقة" في صيغ التوسل كوحدة متكاممة، فثبلثتيا تأتي بعد "ياء" واحدة، 
أي  -وربما تعني بحق "أي بحق عثتر وىوبس والمقة"، بينما تأتي بقية اآللية، وكل منيا لو "ياؤه" الخاصة بو

-وكذا ذات بعدن -ى" "ذات حميم" فمظم الباحثين يرونيا أما اإللية "ذات حم -كل واحد تسبقو بكممة بحق
 . اسًما لئللية الشمس، وأن "ذات حمى" ربما كانت بمعنى ذات حرارة، عمى أساس أن حمى تعني الحرارة

يتحدث عن تقديم المكرب "سمو عمي" البخور والمر لئللو -ربما كان ىو الذي أشرنا إليو آنًفا -وىناك نقش 
الموقاة"، مما يشير إلى أن المكرب كان يقدم البخور باسمو، ونيابة عن قبيمتو التي قادىا من القومي "المقو" "

 . الفيافي والقفار إلى األرض السعيدة التي تفيض لبًنا وعسبل

وقد قدمت لنا الحفائر عدة نقوش ترجع إلى أيام "يدع إيل ذريح"، منيا ذلك النقش الطويل الموجود        
ارجي لمعبد "صرواح"، وقد جاء فيو أن ىذا المكرب ىو الذي بنى ىذا الجدار، كما يذكر عمى الجدار الخ

 النقش كذلك اإللو المقة وعثتر، واإللية "ذات حميم" والذين يكونون مًعا "ثالوث المدينة القديمة"، ىذا ويرى
إنما ىو أقدم  -بل الميبلدوالذي يرجع إلى القرن الثامن ق -الدكتور أحمد فخري أن ىذا المعبد "معبد صرواح"

 . المعابد السبئية التي ظمت قائمة حتى اليوم

" يتحدث عن بناء "يدع إيل ذريح" ٗٛٗوىناك نقش عثر عميو في "محرم بمقيس" عرف بنقش "جبلزر        
أرب لجدار في معبد اإللو المقة في أوام، وتقديم القرابين لئللو "عثتر"، كما أن ىناك في منطقة المساجد بم

آثار معبد مستطيل الشكل يحمل نقشين من عيد "يدع إيل ذريح" يتضمنان نًصا ينسب إليو بناء ىذا المعبد 
 . المعروف بمعبد "محرم بمقيس" والمخصص إللو سبأ الرئيسي "المقة"

" أنو أنشأ معبد اإللو Coh 490وجاء بعد "يدع إيل ذريح" ولده "يثع أمر وتر"، وقد جاء في النقش "       
في منتصف المسافة بين مأرب والمدن -القمر الذي أطمق عميو السبئيون لفظ "ىوبس" في قرية "دبير" 

نما قبيمة بنت معبًدا باسميا، وأن  -المعينية في الجوف ن كان "ىومل" يرى أن "دبير" ىذه ليست قرية، وا  وا 
ان ىذا أو ذاك، فإنو يعني عمى أي حال، أن المكرب السبئي "يثع أمر" إنما قام بتجديد ىذا المعبد، وسواء أك

 . بدأ يتدخل في شئون معين منذ تمك الفترة المبكرة، التي ترجع إلى القرن الثامن قبل الميبلد



 -ولده "يدع إيل بين"، وىناك ما يشير إلى أنو قام بتحصين مدينة "نشق" -فيما يرى ىومل-وجاء بعده       
وربما قد  -"، وتعرف اآلن باسم "خربة البيضاء" الواقعة في الجوفNescaان باسم "نسكا التي عرفيا الروم

يتبادر إلى الذىن أنو قد حصنيا بعد نصر أحرزه عمى سكانيا، غير أن المؤرخين ال يعرفون متى تم ىذا 
ن رأى "ىومل" أنو إنما كان عمى يد "سمو -أفي عيده أم في عيد أبيو -النصر لذي جاء ذكره عمي ينف"، ا وا 

ن لم يكن ىناك من دليل يؤيد وجية النظر ىذه  . عمى بعض النقوش التي عثر عمييا في تمك المنطقة، وا 

وعمى أي حال، فيبدو أن السبئيين إنما كانوا يحاولون االستيبلء عمى معين عمى مراحل، وقد رأينا من         
لئلغارة عمى المعينيين، غير أن ىناك ما يشير إلى أن قبل أنيم استولوا عمى "دبير" ثم اتخذوا منيا مركًزا 

 . "دبير" قد انفصمت عن سبأ، ثم عادت مرة أخرى إلى النفوذ السبئي عمى أيام "كرب إيل وتر"

وجاء بعد ذلك المكرب "يثع أمر"، والذي يرى فيو "ىومل" ابًنا لسمفو أو شقيًقا لو، وأما "فمبي" فقد ذىب       
بناء "سمو عمى ينف" وذىب مرة أخرى إلى أنو شقيق أو ابن شقيق سمفو، وأنو المعاصر مرة إلى أنو أحد أ

ق. م" وأنو قدم إليو اليدايا، بل إن ىناك ما يشير إلى أن "تجبلت ٘ٓٚ-ٕٕٚلمممك اآلشوري سرجون الثاني "
عن "سبأ"  ق. م" قد أخذ الجزية من تيماء وغيرىا من الواحات العربية، فضبلٕٙٚ-٘ٗٚببلسر الثالث" "

والتي ربما تعني الجالية السبئية التي خمفت المعينيين في ديدان، ومن ىنا فإنيا ترد في النص بعد تيماء 
 . مباشرة

وعمى أي حال، فيناك ما يشير إلى أن "يثع أمر" كان يحكم كذلك في شمال ببلد العرب، عمى مقربة       
ما  في المناطق الجنوبية من األردن"، إال أن عثور بعثة ألمانية من البادية "إما في أعالي الحجاز أو نجد، وا 

ق. م" من "كرب إيمو" السبئي، جعل ٔٛٙ-٘ٓٚعمى نقش يفيد تقديم ىدايا لمممك اآلشوري "سنحريب" "
العمماء يرون أن الممكين المذين قدما اليدايا لآلشوريين، إنما ىما المكربان "يثع أمر" و"كرب إيمو"، وأن "يثع 

ق. م، وربما عام ٕٓٚنعرف أنو في حوالي عام  ق. م" ذلك ألننا٘ٔٚنما قدم ىداياه حوالي عام أمر" إ
ق. م، قد انتشرت القبلقل واالضطرابات في سورية وفمسطين ضد اآلشوريين بدرجة كبيرة، وأن معظم ٘ٔٚ

لتوراة، فقد أتى سكان الواليات المختمفة ىناك قد ساىموا فييا بدرجة كبيرة أو صغيرة، وطبًقا لرواية ا
اإلمبراطور اآلشوري بقوم آخرين من "كوت وبابل وعوا وحماة وسفروايم"، وأسكنيم في ىذه األقاليم، وليس من 
شك في أن اآلشوريين كانوا ييدفون من سياستيم ىذه كسر التحالفات القديمة، بإدخال أجانب في الببلد "وربما 



، وبداية لظروف جديدة أكثر مبلءمة لئلمبراطورية اآلشورية كانوا في بعض الحاالت من اآلشوريين أنفسيم"
 . الطموح

ونقرأ في حوليات سرجون الثاني من ىذه الفترة، أنو في السنة السابعة من حكمو، وفي حوالي عام       
يباديدي ومرسيمانو وجبايا ٘ٔٚ ق. م، "وطبًقا لوحي صادق من آشور إليي، قضيت عمى قبائل تامود وا 

ذين يعيشون بعيًدا في الصحراء والذين ال يعترفون برؤساء أو موظفين، والذين لم يكونوا قد جاءوا والعرب ال
بجزىم ألي ممك، سبيت األحياء منيم ونقمتيم إلى السامرة، من بيرعو ممك مصرو، ومن شمسي ممكة العرب، 

ق. م" ٓٓٚ-ٕٓٚحين حدد الفترة " ومن "أتعمارا" "يثع أمر" السبئي"، ومن ثم فربما كان "فمبي" مصيًبا في رأيو
لحكم "يثع أمر" ىذا، وعمى أي حال، فيناك من يرى أن نفوذ العاىل اآلشوري إنما وصل إلى سبأ نفسيا، 

 . ومن ثم فقد أسرع ممكيا بحمل الجزية إلى سرجون، حتى ال تقع ببلده آخر األمر ضمن أمبلك اآلشوريين

" فإن الرجل قد وسع أطراف مدينة Cih 639بين"، وطبًقا لمنقش " وجاء بعد "يثع أمر" ولده "كرب إيل       
"نشق" ربما ألغراض سياسية واقتصادية، ىذا ونقرأ في حوليات "سنحريب" أنو تسمم ىدايا من "كرب إيمو" ممك 

 . السبئيين

ن أما اليدايا فقد كانت من األحجار الكريمة والعطور، وأما "كرب إيمو" فيو المكرب "كرب إ       يل بين"، وا 
كان اآلشوريون قد أطمقوا عميو لقب "ممك"، فميس لذلك من تعميل سوى أنيم كانوا يجيمون ألقاب حكام سبأ في 

 . تمك الفترة

" أنو أمر بتوسيع مدينة ٜٖٗوجاء بعد "كرب إيل بين" ولده "ذمار عمي وتار"، ونقرأ في نقش "ىاليفي       
ا أبوه، كما أمر بتحسين وسائل الري وباستصبلح األراضي المحيطة بيا "نشق" فيما وراء الحدود التي اختطي

ن جعل ذلك مقصوًرا عمى السبئيين، عمى أن االىتمام بمدينة "نشق" "المعينية  واستغبلليا في الزراعة، وا 
األصل" إنما يدل عمى مدى اىتمام حكام سبأ باستصبلح األراضي البور فييا، ثم توزيعيا عمى السبئيين من 

 . أتباعيم، وبالتالي تحويميا إلى مدينة سبئية بمرور الوقت

وىناك عمى مقربة من "مأرب" توجد فتحة لتنظيم تصريف المياه التي كانت تسير في القناة اليمنى        
"إحدى القناتين المتين كانتا تخرجان من سد مأرب" وما زالت بقايا جدارييا المشيدين بالحجر، باقية حتى اآلن 



الجية الجنوبية من المدينة، وىي أمام الباب الرئيسي من السور الذي كان يواجو معبد "أوام" أو محرم في 
" وقد جاء فيو أن مكرب سبأ "ذمار عمي ٗٗ-ٔبقميس، وعمى الجدار الشمالي من ذلك األثر النقش رقم "

ذه الفتحة، أمام ىيكل اإللو وتار" بن "كرب إيل" "الذي عاش في القرن السابع قبل الميبلد" ىو الذي بنى ى
 . "عتثر"

وجاء بعد "ذمار عمي وتار" ولده "سو عمي ينوف" الذي ينسب إليو أنو صاحب فكرة ومنفذ أكبر مشروع       
لمري عرفتو ببلد العرب، وذلك بالرغم من أن سكان "مأرب" كانوا ذوي خبرة بشئون الري، إال أن سدودىم 

ينوف"، وأحدث تطوًرا في وسائل الري، وذلك حين شيد "سد رحب" كانت بدائية، حتى جاء "سمو عمي 
لمسيطرة عمى مياه األمطار واإلفادة من السيول، وىكذا بدأ المشروع العظيم، والذي عرف في التاريخ باسم "سد 
مأرب" والذي نما عمى مر األيام حتى اكتمل في نياية القرن الثالث الميبلدي عمى أيام "شمر ييرعش"، فنظم 

 . وأضاف مساحات كبيرة لؤلراضي الزراعية وسائل الري

" أن "سمو عمي ينوف" قد ثقب حاجًرا في الحجر وفتح ثغرة فيو لمرور ٗٔ٘ونعرف من نقش "جبلزر      
المياه إلى سد "رحب"، ثم إلى منطقة "يسرن" التي كانت تغذييا مسايل وقنوات عديدة تأتي بالمياه من حوض 

من مسيل "ذنة" فتغذي أرًضا كانت، وما تزال، خصبة، يمكن لمقوم اإلفادة منيا إذا ما  السد، وتبتمع مياىيا
 . استعمموا اآلالت الحديثة إليجاد المياه

وليس ىناك من شك في أن عيد "سمو عمي ينوف" من أىم عيود مكاربة سبأ، فيما يتصل بالتأريخ لسد       
ق. م، ٓ٘ٚمأرب، وأن أقدم ما لدينا من وثائق عنو، إنما يرجع إلى عيد ىذا المكرب، ربما إلى حوالي عام 

 ق. م، عمى رأي آخر.ٓٓٚ، وحوالي عام  عمى رأي

أمر بين" عمى سنتو، ويبدو أن سد "رحب" لم يف بجميع احتياجات األراضي وسار ولده وخميفتو "يثع       
نشاء فروع لو،  الصالحة لمزراعة، ومن ثم فقد عمل، "يثع أمر بين" عمى إدخال التحسينات عمى ىذا السد، وا 
ومنيا فتح ثغرة في منطقة صخرية حتى تصل المياه إلى أرض "يسرن"، ىذا إلى جانب تعمية "سد رحب" 

يتو، أضف إلى ذلك بناء سد "ىباذ"، وىو أكبر من سد رحب، والذي كان عمى األرجح البوابة األخرى وتقو 



عمى اليسار، كما أقام سد الجبار المعروف باسم "سد حبابض" الذي مكن األرض من اإلفادة بأكبر كمية من 
 . المياه كانت تجري عبثًا، فبل تفيد زرًعا وال ضرًعا

عمي ينوف" المؤسسين  و الذي دفع بعض الباحثين إلى اعتبار "يثع أمر" وأبيو "سموولعل ىذا كمو ى       
الحقيقيين لسد مأرب، والذي يعتبر أكبر عمل ىندسي شيدتو ببلد العرب في تاريخيا القديم، وقد تم ىذا العمل 

نشاء السدود ق. م"، ىذا وقد كان من أثر االىتمام بإٖٓٙ، ٓ٘ٙفي القرن السابع ق. م "فيما بين عامي 
وتنظيم الري، أن زادت مساحة األراضي الزراعية، وخاصة حول مأرب، مما كان سبًبا في اإلعبلء من شأنيا 

فإن االىتمام  -وليس الحيوانية-وزيادة سكانيا، ولما كان الرخاء االقتصادي في سبأ يعتمد عمى الحياة النباتية 
الببلد، إبان الفترة، وجعل من مأرب مدينة مزدىرة، وبالتالي  بتنظيم الري إنما كان سبًبا في الرخاء الذي ساد

فقد أوجد الصورة الرومانتيكية لببلد العرب في عقول المؤلفين الكبلسيكيين، فأطمقوا عمييا "ببلد العرب 
السعيدة، وىكذا أصبحت مأرب تنازع صرواح مكانتيا أول األمر، ثم احتبلل ىذه المكانة بعد حين من الدىر، 

 عاصمة "سبأ"، وصاحبة معبد اإللو الموقاه، إلو سبأ الكبير. فغدت

نما تعداه إلى النواحي         ىذا ولم يكن نشاط "يثع أمر" مقصوًرا عمى النواحي االقتصادية فحسب، وا 
َن قمعتيا، وأنو قام بحمبلت عسكرية ٚٚالحربية، ومن ثم فإننا نقرأ في نقش "فمبي  " أنو َسوََّر "حريب" وَحصَّ

د القبائل والدويبلت المجاورة، التي بدأ الضعف يتسرب إلى كيانيا، وأخذت حكوماتيا تسير نحو الزوال ض
بخطى حثيثة، فطبًقا لمنقوش التي عثر عمييا في مأرب، فإن "يثع أمر" قد ىاجم قتبان عمى أيام ممكيا "سم 

ن كنا ال نعمم عدد  وتر"، وقتل منيا قرابة أربعة آالف رجل، ولم يكن حظ معين بأفضل من حظ قتبان، وا 
الضحايا من أبنائيا، إال أننا نعرف أنو قد تابع انتصاره عمييا بنصر آخر أحرزه عمى القبائل والمدن التي لم 
تكن قد خضعت بعد لحكومتو، حتى وصل إلى نجران، وىناك وعمى مقربة من نجران دارت رحى الحرب بينو 

ألًفا من  ٖٔألًفا من الرجال، وغنم  ٖٙألًفا، وأسر  ٘ٗقتل من أعدائو وبين "ميأمرم"، "ميامرم" و"أمرم" حتى 
 . الماشية، ودمر عدًدا من المدن والقرى، الواقعة بين رجمت ونجران

وأما النشاط الديني، فقد أسيم فيو ببناء "معبد نسور" و"معبد عمم" و"معبد في ريدان"، ىذا فضبل عن         
"حنن"، وعدة أبنية بإزاء معبد "دىب"، كما أقام مذبًحا عند باب "نوم" لبلحتفال معبد لئللية "ذات حميم" في 

ن كان يبدو أن مكاربة سبأ إنما كانوا يحتفمون بالصيد في  بموسم "صيد عثتر" الذي ال نعرف عنو شيًئا، وا 



، ورغبة منيم في مواسم معينة، ثم يعقدون صمة بين ىذه المواسم وبين اآللية، ربما ابتغاء مرضاة ىذه اآللية
 . أن تمنحيم صيًدا وفيًرا

وجاء بعد "يثع أمر"، "كرب إيل وتار" والذي يعد عيده من العيود الحاسمة في تاريخ سبأ، فيو خاتمة        
لعيود المكربين، وفاتحة لعيود مموك سبأ، أو بمعنى آخر، االنتقال من حكومة دينية إلى حكومة مدنية، حيث 

والذي ربما كان يعني أمير كاىن أو الكاىن األكبر، وربما الممك -ن يخمعون لقب "مكرب" بدأ الحكام السبئيو 
وعمى أي حال، ففي أخريات عيد ىذا  -الكاىن، مما يشير إلى األساس الـ"ثيو قراطي" الذي قامت عميو الدولة

 يحمل لقب "ممك". الحاكم السبئي "كرب إيل وتار" بدأت الدولة تتحول إلى حكومة دنيوية، وأصبح رئيسيا

ق. م" وأنو غير لقبو من مكرب إلى ٓٓٙ-ٕٓٙويرى "فمبي" أن "كرب إيل وتار" قد حكم في الفترة "       
ق. م، بينما يرى آخرون أنو حكم في حوالي نياية القرن الخامس ق. م، ويعد "نقش ٓٔٙممك حوالي عام 

ائم في بيو المعبد، من أىم مصادر النصر" في صرواح، والذي يغطي وجيي جدار مشيد من المرمر ق
 . التاريخ اليمني، ذلك ألن صاحبو "كرب إيل وتار" قد دون فيو كل أعمالو الحربية والدينية

ويتحدث نقش النصر بعد ذلك عن مدن "سبل" و"ىرم" و"فنن"، وأن الممك "كرب إيل وتار" قد أرسل        
قد قتموا في المعارك التي دارت رحاىا بين جيشو وأىل إلييا جيًشا كتب لو نصر مؤزر عمييا، وأن مموكيا 

ألف رأس من الماشية،  ٓ٘تمك المدائن، كما سقط منيم ثبلثة آالف قتيل، وأسر خمسة آالف، وغنم السبئيون 
 . وفرضوا الجزية عمى أعدائيم، فضبل عن وضعيم تحت الحماية السبئية

عمى "نجران" فيحدثنا عن أىل "مو أمر"، "ميامر" و"مو ويشير آخر النقش إلى حممة "كرب إيل وتار"        
أمرم" و"عوىب"، وكيف أن الممك السبئي قد ىزميم، وقتل منيم خمسة آالف، كما أسر اثني عشر ألف طفل، 
وغنم اثني عشر رأس من الماشية، وأن "مو أمرم" قد أحرقت وصودرت مياىيا، وفرضت الجزية عمى البقية 

 . من سكانيا

ا الوجو اآلخر من النقش، فيقدم لنا بياًنا بأعمال التحصينات التي قام بيا "كرب إيل وتار" لتحصين وأم      
مدن مممكتو، كما يتحدث كذلك عن ممتمكات المموك الذين دانوا لطاعتو، وعن خزانات المياه التي أصمحيا أو 

تار" فاتحة عيد جديد في تاريخ وىكذا كانت حروب "كرب إيل و ،  ، وحدائق النخيل التي قام بغرسياشيدىا



وما كان يسمى  اليمن القديم، وأصبح مكرب ممًكا عمى اليمن بأكمميا، بما في ذلك حضرموت ونجران،
بالمحميات، واستمر ذلك الممك الواسع الكبير لسبأ عدة قرون إال أن ىذه الحروب من ناحية أخرى قد أضرت 

وتار" الكثير من المدن، كما قتل الكثير من أبنائيا، مما أدى إلى كثيًرا بمدن اليمن، فقد أحرق فييا "كرب إيل 
لى اندثار الكثير من األماكن بسبب إحراقيا، واىبلك  تدىور األحوال في اليمن، وفي بقية العربية الجنوبية، وا 

 . سكانيا

وواحدة من  -ترةمقر اإللو الموقاة، وعاصمة سبأ في تمك الف-بقيت كممة أخيرة تتصل بمدينة "صرواح"       
وتقع اآلن في موضع "الخربة" و"صرواح الخريبة"، ما بين صنعاء  -أىم المدن السبئية لعدة قرون بعد ذلك

ومأرب، ىذا وقد تردد ذكرىا في أشعار العرب، ويصفيا اليمداني بأنيا ال يقارن بيا شيء من المحافد 
ذي ورد فيو اسميا، وفي ىذا كمو داللة عمى المختمفة، كما جمع الكثير من الشعر الجاىمي واإلسبلمي ال

أىمية تمك المدينة القديمة، وعمى تأثيرىا في نفوس الناس تأثيًرا لم يستطع الزمن أن يمحوه بالرغم من أفول 
 . نجميا قبل اإلسبلم

 ويروي األخباريون أنيا حصن باليمن، وأن الجن قد بنوه لبمقيس ممكة سبأ بناء عمى أمر من سميمان      
عميو السبلم، وال ريب في أن ىذا من نوع األساطير التي لعب الخيال فييا دوًرا كبيًرا، فضبل عن جيل فاضح 

لى جن سميمان  . بالتاريخ، إلى جانب أثر اإلسرائيميات في إرجاع أي أثر ال يعرفون صاحبو إلى سميمان وا 

متقاربة، واحدة منيا ىي منطقة البناء "مكان السد وتوجد المناطق األثرية في صرواح في ثبلثة مناطق        
وىي قرية حديثة البناء استخدموا في تشييد بعض منازليا أحجاًرا من  -القديم"، والثانية ىي منطقة "القصر

ففي منطقة "الخريبة"، عمى أن أىم آثار صرواح إنما ىي المعبد الكبير، ،  أما اآلثار الباقية الميمة-المعابد 
القمر "الموقاة" الذي استدرات إحدى ناحيتيو، فجعمت منو بناء نصف بيضي الشكل، وال يمكن معرفة  معبد إلو

التصميم األصمي لمبناء الذي يبمغ ارتفاع جدرانو أكثر من عشرة أمتار، إال بعد عمل الحفائر حولو وتنظيف 
فيو بعض المداخل، كما داخمو، ألنو قد استخدم خبلل قرون طويمة كحصن في العصور الوسطى، وفتحوا 

سدوا بعض أبوابو القديمة، واستخدموا كثيًرا من األحجار الكبيرة في تمك الترميمات، ىذا وقد زار أستاذنا 
الدكتور أحمد فخري أنقاض معبد الموقاة، وصور عدًدا كبيًرا من النقوش التي ترجم بعضيا األستاذ "ريكمانز"، 



لى جانب معبد الموقاة، توجد ب قايا عدة مبان أخرى، نقشت بعض أعمدتيا بالكتابات، فيناك دار ىذا، وا 
 . بمقيس، ومعبد يفعان، الذي نال حظوة كبيرة لدى المكاربة

 ثانيًًا: عصر مموك سبأ

لعل أىم ما يميز ىذا العصر أمران: األول: انتقال العاصمة من صرواح إلى مأرب، واتخاذ قصر         
سبئي، واآلخر: أن حكام سبأ بدءوا يتخمون عن لقب "مكرب"، ويتخذون بدال "سمحين" الشيير قاعدة لمعرش ال

عنو لقب "ممك"، وأما توقيت ىذا العصر فموضع خبلف، فبينما يذىب "ىومل" إلى أنو إنما كان في الفترة 
ق. ٓٔٙيذىب "فمبي" إلى أنو بدأ في عام  -ق. م، فيما يرى ريكمانزٜٓٔأو حتى عام -ق. م" ٘ٔٔ-ٓ٘ٙ"

ق. م" مكرًبا لسبأ، وليس ممًكا ليا، ويتجو "أولبرايت" ٓٔٙ-ٕٓٙن "كرب إيل وتار" إنما كان في الفترة "م، وأ
ق. م، وبالتالي فإن ٓ٘ٗإلى أن ذلك إنما كان بعد قرنين، وأن "كرب إيل وتار" قد حكم كممك في حوالي عام 

 . عيد مموك سبأ إنما يبدأ في تمك السنة

، فالذي ال شك فيو أن "كرب إيل وتار" ىو أول مموك ىذه الفترة، ومن الثابت تاريخيًّا وأيًّا ما كان األمر      
أن ىذا األمير القوي الذي نستطيع أن نقول عنو إنو المؤسس الحقيقي لمممكية السبئية كان يحتفظ كذلك بمقب 

ذا أصبل لقب أمير وربم كان لقب مكرب السبئي ى -كما احتفظ بو الذين جاءوا من بعده-"مكرب" المقدس، 
وكان "سمو عمي ذريح" ىو الممك الثاني، وقد ذىب "فمبي" إلى أنو ربما كان ابًنا لسمفو، وأن حكمو قد ،  قتبان

" أنو أقام جدار معبد اإللو Cih374ق. م، ثم جاء من بعده ولده "الشرح"، ونقرأ في نص "ٓٓٙبدأ حوالي عام 
اجو، وأدى ما كان قد نذره لمموقاة ولعثتر وىوبس وذات حميم، الموقاة في محرم بمقيس في مأرب، ورمم أبر 

ىذا وقد سجل ىذا الممك اسم شقيقو "كرب إيل"،  وأنو أقام ىذا النقش تخميًدا لذكرى والده "سمو عمي ذريح"
ن كان "ىومل"  إنما جعبله خميفة لوالده، بينما جعبل "الشرح"  -وفمبي من بعده-الذي ال نعرف عنو شيًئا، وا 

 . ق. مٓٛ٘يفة لو، كما بدأ "فمبي" حكم "كرب إبل" ىذا، بعام خم

وانتقل حكم سبأ بعد ذلك إلى "يدع إيل بين" الذي يرى بعض الباحثين أنو إنما حكم في أوائل القرن       
" الذي يرون ٘ٓٔفي نقش "جبلزر  -وكذا حصن "إلو" -الرابع قبل الميبلد، معتمدين في ذلك عمى ذكر اسمو

ن كان "فمبي" يرى أنو حكم في الفترة " أنو يرجع ق. م"، فإذا كان ذلك كذلك، فإن ٓٗ٘-ٓٙ٘إلى ىذه الفترة، وا 
سبأ ال بد وأن تكون قد فقدت نفوذىا في شمال ببلد العرب في تمك الفترة من القرن السادس قبل الميبلد، ألننا 



التاريخ القديم بحبو لآلثار وعنايتو  ذلك الممك المثقف الذي اشتير في -ق. م"ٜٖ٘-٘٘٘نعرف أن "نبونيد" "
، بعد أن قام بحممتو المشيورة التي أخضع فييا ٗقد قضى عشر سنوات في تيماء في شمال ببلد العرب-بيا 

المدينة المنورة" وكبد فييا العرب خسائر فادحة، ثم أقام قصًرا في تيماء  -تيماء وديدان وخيبر وأتريبو "يثرب
حتى أصبحت تيماء وكأنيا قد غدت خميفة لبابل، ولم يعد من تيماء إال في عام  بقي فيو حيًنا من الدىر،

ق. م، عندما دعاه رعاياه الذين كان عمى خبلف معيم طوال تمك الفترة التي قضاىا في تيماء، وربما  ٙٗ٘
 . كانت عودتو من ىناك بسبب التيديدات الفارسية لبابل

"، ٔ٘يل بين" ولده "يكرب ممك وتار"، ولدينا من عيده نقش "ىاليفيوعمى أي حال، فمقد جاء بعد "يدع إ      
حق استغبلل  -وكذا لقبيمة "ييبمح"-صدر أيام أبيو يبيح لشعب سبأ  وىو عبارة عن وثيقة موافقتو عمى قانون

م أرض زراعية في مقابل ضريبة معينة تدفع لمدولة، فضبل عن واجباتيما تجاه الخدمة العسكرية، في أيام السم
والحرب سواء بسواء، كما أشار القانون إلى وضع قبيمة "أربعان" التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي، وليا رؤساء 

 . يحممون لقب "ممك"

أمر بين"، وقد جاء اسمو في عدة كتابات تتصل بتقديم قرابين لئللو "بعل أوام"  وجاء بعد ذلك "يثع       
ن كانت الكتابة التي سجميا "تبع كرب" كاىن اإللية "ذات غضرن" تتحدث عن ثبلثة مموك  واإللو "عثتر"، وا 

ي قام بو "يدع إيل بين، يكرب ممك، يثع أمر بين"، وعمى أي حال، فإن الكتابة إنما تروي قصة الدور الذ
صاحبيا "تبع كرب"، كقائد عسكري، في الحروب التي أشعمت نيرانيا قتبان ضد سبأ، إال أن ىذا القائد الكاىن 
نجح في أن يصد ىجوم القتبانيين، وأن يسترد األرضين التي استولوا عمييا، وأن يضع شروًطا لمصمح بين 

مت الموافقة عمييا، وأخيًرا يسجل ىذا النص، ثم سبأ وقتبان، ثم يرسميا إلى "يثع أمر بين" في مأرب، حيث ت
يضعو في معبد اإللو الموقاة، المعروف عند السبئيين "بمعبد أوام بيت الموقاة" تمجيًدا إللو سبأ الكبير، 

 . وتخميًدا لذكرى عممو الجميل ىذا

وىو -ع الضرائب ثم جاء "كرب إيل وتار" ولدينا من عيده عدة كتابات، منيا ما يتصل بطريقة جم        
ومنيا ما يتصل باألعمال الزراعية من بناء لمسدود وحفر لمقنوات،  -أمر قد أوكل القيام بو إلى رؤساء القبائل

 ".Rep Epigكما ورد اسم الممك مع اسم "سمو عمي" في النص المعروف بـ"



 -و الذي ضاعت حروفووكذا اسم ابن-وىناك كتابة ترجع إلى أيام "ذمار عمي" بن "يدع إيل وتار"       
وفييا ذكر آللية سبأ ومعين في نفس الوقت، فإذا ما تذكرنا أن الرجل من "ريمان" "وىي عشيرة من سبأ" لو 

معين مع  بيت في "نمران" "بيت نمران الحالية"، ومن ثم اختمط ىؤالء بالمعينيين، مما كان سبًبا في ذكر آلية
ن ىذه الجماعة من الريمانيين عند "نشق" لحماية معين، ولمدفاع آلية سبأ، وربما كان ممك سبأ ىو الذي أسك

 . عنيا بعد أن خضعت لسبأ

وجاء بعد ذلك عدة مموك منيم "الكرب يينعم" و"كرب إبل وتار" ثم "أنمار ييأمن"، "أنمار يينعم"،        
ن ذىب "فون فيسمان" إلى أنو حكم فٕٓٚ-ٜٕٓوالذي حدد لو "فمبي" الفترة " ي القرن األول قبل ق. م"، وا 

 . ، ثم جاء من بعده ولده "ذمار عمي ذريح" ق. م"ٓٙالميبلد "حوالي عام 

"، وىناك ما يدل عمى أن تماثيل اإللو "عثتر وانتقل العرش إلى "نشأ كرب ييأمن"، "نشأ كرب يينعم       
ذي ذب"، قد أصابيا بعض التمف، وأنيا قد رممت، وأن الرجل قد قدم إلى "تنف ربة غضران" أربعة وعشرين 
وثًنا، بغية أن تبعد الضرَّ عنو وعن أىل بيتو، "بحق عثتر والموقاة، وبحق شمس تنف ربة ذي غضران"، وفي 

الذي قدمت فيو ىذه األصنام، إنما كان في "ذي غضران" وأنو قد خصص لئللية  ىذا داللة عمى أن المعبد
 . "الشمس الفائقة" وأن كممة "تنف" إنما ىي صفة ليا

وىناك نقش يشير إلى أن أعراًبا قد أغاروا عمى جماعة من السبئيين، وربما أرض سبأ نفسيا، وأن        
ى أرض ىؤالء األعراب، نجحت في استرداد ما غنموه من الممك قد أرسل قوة من الجيش ومن األىمين، إل

أسبلب وأسرى، وأن صاحب النقش "أبو كرب بن أسمم" قد قدم تمثالين من البرونز لمموقاة تخميًدا لذكرى ىذا 
لى  الحادث، وشكًرا لئللو عمى نجاتو، ويعد ىذا النقش من أقدم نصوص المسند التي تشير إلى األعراب وا 

ن كنا ال ندري أين كانت مساكن ىؤالء األعراب، ذلك ألغاراتيم عمى الس ن األعراب بئيين وقوافميم، وا 
 . شبو الجزيرة العربية، ومنيا اليمن موجودون في كل مكان في

ىذا ويتجو بعض الباحثين إلى اعتبار "نشأ كرب ييأمن" من قبيمة "ىمدان" معتمدين في ذلك عمى أن       
المعروفة، بينما يرى آخرون أنو من "بني جرت" من قبيمة "سمير" "سميرام"، اسمو من األسماء اليمدانية 

 ويعارضون في أنو آخر األسرة السبئية الحاكمة، بل ونراىم كذلك في ريب من أن أباه كان ممًكا فعميًّا في سبأ.



-٘ٚٔترة "ىذا وتبين لنا النصوص أن الممك كان يقيم في "قصر سمحين" بمأرب، وأنو حكم في الف        
وأنو كان يتقرب إلى "شمس تنف ربة غضران" حتى إبان إقامتو في مأرب في  -فيما يرى جام-ق. م" ٓٙٔ

قصر سمحين، مما يدل عمى أنو لم ينس آلية قبيمتو "بني جرت" وعمى رأسيا اإللية الشمس، ومن ثم فقد 
 . قدميا عمى اآللية األخرى بل وذكرىا مع "الموقاة" إلو سبأ الخاص

ق. م"، جاء بعدىا ٕٓٓ-ٖٕٓوجاءت بعد "نشأ كرب ييأمن" فترة ظبلم، يرى "فمبي" أنيا ثبلثون عاًما "       
"نصرم يينعم" عمى رأس طائفة جديدة من المموك، وقد ذىب "فمبي" إلى أن "نصرم يينعم" ىذا، قد حكم حوالي 

"ممك"، كما أشار بعضيا إلى  ق. م وعمى أي حال، فيناك نصوص جاء فييا اسم الرجل بدون لقبٕٓٓعام 
"تالب ريام" رب معبد "حدثان" الذي ينتسب إليو اليمدانيون، وربما كان عدم وجود لقب ممك بعد اسم "نصرم 
نما كان أميًرا، ومن ثم فإن الدكتور جواد عمي يرى أن  يينعم" "ناصر ييأمن"، داللة عمى أنو لم يكن ممًكا، وا 

نما كانا سيدين من سادات ىمدان، ليما سمطان واسع  لم -وكذا أخيو"صدقي ييب"-الرجل  يكونا ممكين، وا 
عمى قبيمتيما وفي سبأ، وربما كان "ناصر ييأمن" أميًرا عمى ىمدان، واألمر كذلك بالنسبة إلى أخيو، وأن 

حتى  أكبر سًنا، وأن الرجمين قد عاصرا "نشأ كرب ييأمن"، وبقيا السبب في تقديم "ناصر ييأمن" إنما كان ألنو
ق. م، عمى أساس ٓ٘ٔ، ٘ٚٔعصر "وىب إيل ويحز" ومن ثم فإن "نصر ييأمن" قد عاش فيما بين عامي 

ق. م" وأن حكم "وىب إيل يحز" كان فيما بين عامي ٓٙٔ-٘ٚٔأن "نشأ كرب ييأمن" قد عاش في الفترة "
 . ق. م، فيما يرى "ألبرت جام"٘ٗٔ، ٓٙٔ

أمام ظاىرة جديدة، تبدو واضحة من النصوص التي يتحدث فييا "ناصر  وأيًّا ما كان األمر، فإننا اآلن       
ييأمن" وشقيقو "صدق ييب" بصراحة عمى أنيما من "ىمدان"، مما يشير إلى أن قبيمة ىمدان أصبح ليا 
المكانة األولى بين القبائل، حتى أن أمراءىا أصبحوا يمقبون أنفسيم بمقب "ممك" متحدين بذلك سمطة مموك 

 . رعيينسبأ الش

-٘ٗٔوأيًّا ما كان األمر، فمقد خمف "وىب إيل يحز" ولده "أنمارييأمن" الذي حدد لو "جام" الفترة "      
ق. م"، غير أن غالبية المؤرخين لم تشر إليين ووضعت مكانة "كرب إيل وتار يينعم"، الذي ورد في ٖٓٔ

لو "ذو سماوي" أو "ذو سماي" أي صاحب النصوص اسم إلو جديد من عيده لم يكن معروًفا من قبل، وىو اإل
 . السماء أو رب السماء



" إشارات عن ثورة قامت في مأرب، ذلك ألن صاحب النص "أنمار" "من ٗٙ٘ونقرأ في نقش "جام       
يحكمان من قصر سمحين في مأرب، بتفويض من الممك وبأمر منو،  -وكذا "رثد" "من مازن" -غيمان" كان

في المدينة ولمدة خمسة شيور، وأن الحاكَمين لم يستطيعا أن يعيدا األمور إلى  وأن ىناك اضطراًبا وقع
نصابيا، إال بعد االستعانة بقوات من الجيش، ىذا ورغم أن النص لم يشر إلى سبب ىذه االضطرابات التي 

ي كان ألحقت بالمدينة أكبر األضرار، فربما كان السبب تعيين رجل من "غيمان" حاكًما عمى العاصمة الت
أىميا يكنون ليم أشد البغض، منذ وقعت الحروب بينيم وبين "غيمان" عمى أيام "أنمار ييأمن" شقيق "كرب 
إيل وتار يينعم"، ومن ثم فربما ثارت العاصمة السبئية بسبب تعيين "أنمار" الغيماني، مطالبة بخمعو، وأن 

ران الثورة اشتعاال، ولم تستطع قوات األمن الممك قد رفض أن يجيب القوم إلى سؤليم، ومن ثم فقد اشتدت ني
 . القضاء عمييا لمدة خمسة أشير، مما اضطر الممك إلى أن يأمر بتدخل الجيش الذي أنيى الثورة

ق. م" أو في ٘ٔٔ-ٖٓٔىذا، ويرى "ألبرت جام" أن حكم "كرب إيل وتار يينعم" إنما كان في الفترة "      
حكم "وىب إيل يحز" وحكم ابنيو "أنمار ييأمن" و"كرب إيل وتار ق. م"، ومن ثم فإن ٓٓٔ-٘ٔٔالفترة "

 . ق. م"ٓٓٔ-ٓٙٔق. م، أو "٘ٔٔ، ٓٙٔيينعم" قد امتد فيما بين عامي 

بقيت كممة أخيرة تتصل بمدينة "مأرب" عاصمة الدولة في ىذه الفترة، وىي نفس المدينة التي جاءت        
"، ويرى البعض أن لفظة "مأرب" Mariabaماريوبا" أو "مريابا "في اآلداب اليونانية والرومانية تحت اسم "

مأخوذة من "يارب" و"يرب" المتين وردتا في التوراة، أو أنيا آرامية األصل مركبة من كممتين "ماء"راب"، أي 
أن سبأ ىي مأرب، عمى أن الصحيح غير  -وتابعو كثيرون-الماء الكثير أو السيل الكبير، وقد توىم "ياقوت" 

ك، فسبأ اسم الببلد واألمة، ولم تكن بمًدا أبًدا، كما توىموا أنيا اسم لقصر كان لؤلزد باليمن، أو أنيا اسم ذل
 . لكل ممك كان يمي سبأ، كما أن "تبًعا" اسم لكل من ولي اليمن والشحر وحضرموت

قدم فوق  ٜٖٓٓع وتقع مأرب عمى مبعدة مائة كيمو متر عمى الشرق من صنعاء الحالية، وعمى ارتفا       
سطح البحر، وتقوم بمدة مأرب الحالية فوق جزء مرتفع من كوم أثري كبير ىو خرائب المدينة ذات الشيرة 
الذائعة الصيت في التاريخ، وقد قدم لنا "جوزيف توما أرنو" رسًما تخطيطيًّا لممدينة القديمة، وذكر أنيا مستديرة 

وأركانيا  -وليست دائرية-ا يحتاج إلى تعديل، فالمدينة مستطيمة وبيا ثمانية أبواب، إال أن وصف "أرنو" إنم
عمى أن ىناك من يرى أن ، مستديرة، وربما لم يكن في أسوراىا إال أربعة أبواب فقط، بوابة في وسط كل سور



إنما كانت في األصل مدينة ذات بابين فقط، ويبدو أن ىناك أماكن  -شأنيا في ذلك شأن صرواح-مأرب 
الجدران، اعتبرىا "أرنو" أبواًبا، وسماىا باألسماء التي كان يطمقيا عمييا األىالي في أيامو،  ورة فيكثيرة مكس

أما الباب الرئيسي في المدينة فقد كان في السور الغربي، وىو الذي يسمى اآلن باب المدينة، وما زالت بقاياه 
حري باب آخر، وىو الذي يستخدمو أىالي موجودة، وعمى كل من جانبيو آثار برج من الحجر، وفي السور الب

مأرب عند الخروج لدفن موتاىم، في الجبانة الواقعة في الناحية البحرية من الخرائب، وليذا سموه باسميا، أي 
 . باب المجبنة

مدينة مسورة بسور قوي  -شأنيا في ذلك شأن أغمب المدن الكبيرة في اليمن القديم -ومدينة مأرب       
قد بني من  -طبًقا لما جاء في النقوش-اج، تمكن القوم من الدفاع عن مدينتيم، وأن السور حصين لو أبر 

حجر البمق، وىو حجر صمد ُقدَّ من الصخر، فوقو صخور من جرانيت، ومن أسف أننا ال نعرف حتى اآلن 
اء السور من النقوش التي تم الكشف عنيا في مدينة مأرب اسم الممك الذي أسسيا، وربما كانت بعض أجز 

الحالي من السور القديم الذي بناه مكربو سبأ القدامى، ونعرف من نقوش كثيرة أن واحًدا منيم "ابن سمو عمي 
" أن "كرب إيل وتار" "من القرن ٜٔٗ، ٛٔٗينوف" قد بنى حائًطا حول مأرب، كما نعرف من نقشي "جبلزر 
 . بوابتين وبعض األبراجالسابع ق. م" قد أضاف بعض األجزاء إلى سور مأرب، كما بنى 

ويروي األخباريون أن مؤسس مدينة مأرب إنما ىو "سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان"، كما أشرنا        
من قبل، ويروي اليمداني في اإلكميل أنو كان بمأرب ثبلثة قصور "سمحين واليجر والقشيب" وأىم تمك 

ًرا في كتب األدب العربي عمى أنو قصر الممكة القصور وأشيرىا ىو قصر "سمحين"، الذي تردد ذكره كثي
ن قواعدىا تحت األرض مثل ارتفاعيا  بمقيس، وكثيًرا ما أشاروا إلى أعمدتو القائمة وقالوا إنيا تحمل العرش، وا 

العرب فقد جاء اسم قصر سمحين في ألقاب مموك السيادة التي اتخذىا  ذراًعا، وأما خارج ببلد ٜٕفوقيا، وىي 
 . مٕٖ٘في نقوشيم، ومنيا لقب "عيزانا" الذي اعتمى العرش حوالي عام مموك أكسوم 

ورغم أن ىناك من يذىب إلى أن قصر سمحين إنما كان في الخرائب الواسعة في غربي المدينة، فمن        
تحديد ىذا القصر الذي يسميو الكتاب -اعتماًدا عمى أقوال الشعراء ومبالغات الكتاب العرب  -الصعب عمينا

كثير من المعابد في  العرب "قصر بمقيس"؛ ذلك ألن اليمنيين إنما اعتادوا أن يطمقوا اسم بمقيس عمى
"صرواح"، كما اعتادوا أن يطمقوا كذلك اسم "بمقيس" عمى معبد يبعد عن خرائب مدينة مأرب، بل إن اسم 



بمقيس كان يطمق أيًضا عمى آثار أخرى بعيدة عن منطقة أرض سبأ، مثل ما جاء في "معجم ياقوت" من أن 
وم فيو ستة أعمدة من الرخام، ومن المرجح أنو عرش بمقيس اسم لمكان عمى مسيرة يوم من "ذمار"، حيث تق

 . يشير ىنا إلى أحد المعابد التي كانت في مدينة "ظفار" عاصمة الحميريين

وىناك، وعمى مبعدة أربعة كيمو مترات إلى الجنوب الشرقي من مأرب الحالية، تقع خرائب معبد اإللو        
، وقد زار ىذا المعبد "أرنو وجبلزر ونزيو العظم وأحمد الموقاة رب أوام، والمعروف "بحرم أو محرم بمقيس"

فخري"، كما قامت بعثة المؤسسة األمريكية لدراسة اإلنسان بالحفر في ىذه المنطقة بالذات، ومن ثم فقد تم 
نقل كثير من النقوش، فضبل عما اكتشفتو البعثة األمريكية من بقايا معمارية ىامة، ىذا ويرى بعض الباحثين 

مثمو في ذلك مثل معبد الموقاة في صرواح، ومعبد المساجد بببلد مراد، والذي يقع عمى -المعبد أن ىذا 
وعمى أي حال، فطبًقا ألقدم نقوش ،  إنما تم بناؤه في القرن الثامن ق. م -كيمو متًرا من مأرب ٚٔمبعدة 

ىو الذي بنى سور ىذا المعبد إيل ذريح" بن "سمو عمي" ثاني مكاربة سبأ،  الجدار الخارجي لممعبد، فإن "يدع
المسمى "معبد أوام"، وأنو قد كرسو إللو القمر الموقاة، كما يسجل نقش آخر في الناحية الغربية من السور أن 

ق. م"، ٓٚ٘"إيل شريح" بن "سمو عمي ذريح" ممك سبأ، الذي حكم في القرن السادس ق. م" "حوالي عام 
ق. م، قد أتما بناء المعبد، ىذا وىناك نقوش ٕٓ٘حكم حوالي عام  و"يثع أمر بين" بن "يكرب ممك وتار" الذي

 . أخرى من عصور أحدث لمموك قاموا بأعمال خاصة في ذلك المعبد

ولعل مما تجدر اإلشارة إليو، أن ىناك من يرى أن بقايا المعابد التي عثر عمييا في روديسيا وفي         
ز معبد أوام "محرم بمقيس"، فإن بين ىذه المعابد جميًعا شبًيا كبيًرا أوغندة، إنما ىي من المعابد المتأثرة بطرا

 . في طراز البناء وفي المساحة وفي األبعاد كذلك

م إلى الشمال الغربي من "محرم بمقيس"، وفي المنطقة المعروفة باسم ٓٓٗٔوىناك عمى مبعدة        
 ٕٛة أمتار عن سطح األرض، ومقاييس كل منيا "العمايد" نرى خمسة أعمدة قائمة، ارتفاع الواحد منيا خمس

م، ٖٗٛٔسم، وقد أحاطت بيا الخرائب من كل جانب، وطبًقا لما جاء في حجر مكتوب رآه "أرنو" عام  ٖٙ× 
قد شيد لئللو الموقاة،  -"ٜٚٗطبًقا لما جاء في نقش "جبلزر -نعرف أن اسم معبد العمايد ىو "باران"، وأنو 

ن كانت األعمدة الباقي ال تساعدنا عمى معرفة الممك الذي قام ببناء المعبد،  -وكذا ما حوليا من نقوش -ةوا 



أو حنى تحديد عصره بوجو عام، وليس أمامنا إال االنتظار حتى تجري حفائر جديدة، قد نعرف منيا ما ىو 
 . في ضمير الغيب اآلن

 ثالجًًا: مموك سبأ وذو ريدان

سبأ، والذي يطمق عميو أحياًنا "عصر الدولة الحميرية األولى"، بأن  يتميز ىذا العصر الثالث من تاريخ       
إشارة إلى ضم ريدان إلى  -كما أشرنا من قبل-المموك قد حمموا فيو لقب "ممك سبأ وذي ريدان"، ولعمو يعني 

ين الدكتور سعد زغمول إنما يرى أن الريدانيين ىم الذ ، غير أنسبأ، وربما يشير إلى دولة قتبان أو حمير
حققوا الوحدة بعد انتصارىم عمى السبئيين، والقرينة عمى ذلك انتقال مركز الحكم إلى مدينتيم "ظفار" عاصمة 

 . الدولة المتحدة

وعمى أي حال، فإن المؤرخين مختمفون في بداية ىذه الفترة، فيناك من يذىب إلى أن بدايتيا إنما        
ق. م، بينما يرى آخرون أن "الشرح ٜٓٔ، وربما في عام ق. م٘ٔٔق. م أو عام ٛٔٔكانت في حوالي عام 

يحصب" أول من حمل ىذا المقب من السبئيين، إنما حكم في أخريات القرن األول قبل الميبلد، إبان حممة 
ق. م، ومن ثم فإن لقب "ممك سبأ وذي ريدان"، إنما كان ٕٗ"إليوس جالميوس" الروماني عمى اليمن في عام 

ق. م أو عام ٘ٔٔألول ق. م، وليس في أخريات القرن الثاني ق. م، وبالتالي فإن عام في أخريات القرن ا
ق. م الذي يرى البعض أن الحميريين قد اتخذوه تقويًما ثابتًا يؤرخون بو، ألنو العام الذي قامت فيو ٜٓٔ

ة، وأن ىذا الحادث ، أمر يحتاج إلى إعادة نظر، فقد يكون لو صمة بحادث ما غير قيام الدولٙالدولة الحميرية
بو، وليذا رأينا بعض اآلراء تذىب إلى أنو ربما كان  كان من األىمية بحيث جعمو القوم مبدأ تقويم يؤرخون

ق. م" ىو عام ٜٓٔق. م، أو ٘ٔٔتاريخ سقوط معين تحت سيادة سبأ بينما رأى آخرون أن ىذا العام "عام
يدان" ىنا إنما ىو قصر مموك سبأ ومقر حكميم، انتصار سبأ عمى قتبان، وضميا إلى حكومة سبأ، وأن "ر 

ونظًرا ألىمية ىذا العام، فقد اتخذه القوم مبدأ تأريخ وبداية تقويم، عمى أننا لو أخذنا بيذا التفسير، لكان ظيور 
كان حكم "الشرح  -فيما يرى البعض-ق. م، ففي ىذا العام ٖٓلقب مموك سبأ وذي ريدان" في حوالي عام 

 . تار"يحصب" و"شعر أو 

وىنا عمينا أن نعود مرة أخرى إلى عيد "وىب إيل يحز" وولديو "أنمارييأمن" و"كرب إيل وتار يينعم"       
، ٜٖ٘ٔحيث نجد أن الحكم إنما ينتقل إلى ممك آخر من ىمدان ىو "يريم أمين، ونقرأ في نقشي "جبلزر 



توفيقو في الميمة التي كمف بيا من قبل "كرب " أن "يريم أيمن" إنما يقدم والءه لئللو "تالب ريام"، عمى ٖٓٙٔ
إيل وتار يينعم"، في التوفيق بين مموك سبأ وذى ريان وحضرموت وقتبان، وذلك بعد الحروب التي استعر 
أوارىا بينيم، مما يدل عمى أن حرًبا ضروًسا قد قامت في العربية الجنوبية في ىذه الفترة، وأن "يريم أيمن" قد 

المدى في إطفاء نيران ىذه الحرب، وىو ال يعدو أن يكون "قيبل" من األقيال، ومن ثم فقد  كتب لو نجًحا بعيد
نال حظوة لدى العامة، وىيبة لدى الحكومات، مما ميد الطريق أمامو لينازع ممك سبأ عرشو، بعد حين من 

لئللو "تالب ريام" " ويتصل بنذر Wien 669ونقرأ في نقش دونو أحد أقيال قبيمة "سمعي" عرف بـ " ،الدىر
أن يبارك في "يرم أيمن" و"كرب إيل وتار" ممكي  -بجانب البركة لقومو وسبلمة حصن ريمان -يطمب فيو

 . سبأ، وأن ييمك أعداءىما، وأن ينزل سخطو عمى من يريد بيما شرًّا

مى سبأ؟ وربما كان وأيًّا ما كان األمر فمسنا ندري عمى وجو التحقيق، متى أعمن يرم أيمن نفسو ممًكا ع      
ذلك في عيد "كرب إيل وتار يينعم" وأنو استمر يحمل المقب حتى وفاتو، فخمفو ولده "عميان نفيان" الذي 
عاصر، كرب إيل وتار يينعم وابنو "فرعب ينيب، ىذا ويفرق "نشوان الحميري" بين "عميان" و"ييفان" ويرى 

 . أنيما أخوان ولدا "ذى بتع بن يحصب الصوار"

وعمى أي حال، فإن المؤرخين مختمفون في فترة حكم "عميان نيفان" ىذا، فبينما ذىب "فمبي" إلى أنيا       
ق. م"، ىذا إلى أن آخرين ٘ٙ-٘ٛق. م، يذىب "ألبرت جام" إلى أنيا كانت في الفترة "ٖ٘ٔكانت حوالي عام 

ق. م، ٓٙأولبرايت" إنما يحددىا بعام يرون أنيا كانت في النصف األول من القرن األول ق. م، بل إن "وليم 
م، واألمر كذلك إلى ٓٙٔوأخيًرا فإن "فون فيسمان" يذىب بعيًدا عن اآلخرين، فيرى أنيا كانت في حوالي عام 

م، وىذا يعني أن "عميان" إنما ٓٙأو  ٓ٘"أدولف جرومان" الذي جعل حكم ابنو "شعر أوتر" في حوالي عام 
 . بلديكان يحكم في القرن األول المي

ن كانت النصوص التي تشير        وأيًّا ما كان األمر، فإن "عميان" قد نجح في أن ينتحل لقب "ممك سبأ"، وا 
إلى ذلك ال ندري شيًئا عن تأريخيا، كما أننا ال ندري متى أشرك "عميان" ولده "شعر أوتر" معو في الحكم، 

ممك سبأ"، وربما كانت القبلقل التي كانت تمر فيناك من النصوص ما يشير إلى أن الرجمين قد حمبل لقب "
بيا الببلد، والخصومات التي كانت تسود العبلقات بين حكام سبأ وحضرموت وحمير والحبشة، ىي السبب 

 . في ذلك



وعمى أي حال، فمقد نجح "عميان" في أن يضم إلى جانبو "يدع أب غيبلن" ممك حضرموت، ومن ثم       
ين حتى انتصر عمييم في "ذات العرم"، ثم اتجو بعد وفاة "يدع أب غيبلن" إلى فقد وجو جيده ضد الحميري

يسيطر عمى ساحل البحر األحمر -عقد معاىدة مع "جدرة" ممك الحبشة، والذي كان فيما يرى فون فيسمان 
 . الشرقي من ينبع حتى عسير، فضبل عن باب المندب

ن كانت بعثة وانفرد "شعر أوتر" بالحكم، وىناك ما يشير إ       لى أنو حمل لقب "ممك سبأ وذي ريدان"، وا 
"وندل فيمبس" قد عثرت عمى كتابة ترجع إلى أوائل عيده، نشرىا الدكتور خميل يحيى نامي، بدأت بجممة 
"شعر أوتر ممك سبأ بن عميان نيفان ممك سبأ"، وفييا إشارة إلى حرب ربما امتدت إلى أرض حمير، وقد 

" يشير إلى أن كبل من "عميان نيفان" وولده "شعر أوتر" ٖٔٚٔمو فإن نص "جبلزر انتصر فييا، ومع ذلك ك
قد حمل لقب "ممك سبأ وذي ريدان"، مما يدل عمى أن المقب قد ظير عمى أيام "عميان"، وليس عمى أيام ابنو 

 . "شعر أوتر"

انتصر فييا، حضرموت و  " إشارات عن حرب شنيا "شعر أوتر" ضد ممكCh 334ونقرأ في نص "       
ويرى الدكتور جواد عمي أن "شعر أوتر" قد وجو جيًشا من السبئيين والحميريين، ومن قبائل أخرى إلى 
حضرموت لمقضاء عمييا، وقد نجح في أن ينزل خسائر فادحة بقوات "العز" ممك حضرموت بعد معركة مريرة 

بيزيمة أخرى، وىنا قام الردمانيون دارت رحاىا في "ذات غيل"، وحين أعاد الممك الحضرمي الكرة أصيب 
 . بيجوء مفاجئ عمى قوات "شعر أوتر" ولكنيم لم يفمحوا في إيقاع اليزيمة بيا

" أن "شعر أوتر" قد انتصر عمى الحضارمة واستولى عمى ٖٚٙ، ٖٙٙونعرف من نصي "جام       
و، واعتراًفا بفضمين ىذا ونعرف كذلك عاصمتيم "شبوه"، ومن ثم فقد قدم لمعبد" أوام" تمثاال، تعبيًرا عن شكره ل

وكذا عمى "قنا" ميناء حضرموت  -" أن جيش "شعر أوتر" قد استولى عمى "شبوه"ٕٖٙمن نص "جام 
بل إن ىناك ما يشير إلى أن اليجوم عمى حضرموت قد تم عن طريق البر والبحر مًعا، وأن مدينة  -الرئيسي

 "قنا" إنما ىوجمت عن طريق البحر.

قد اىتبموا فرصة انشغال "شعر أوتر"  -كما أشرنا آنًفا-" أن الردمانيين Geukensأ في نص "ونقر       
ن لم ينجحوا في إيقاع اليزيمة بو، فقد كبدوه خسائر  بمحاربة الحضارمة وانقضوا عميو من المؤخرة، وأنيم، وا 



ى جيش شعر أوتر كذلك، عم -وربما باتفاق مع بني ردمان-ليست بالقميمة، وفي نفس الوقت أغار األحباش 
" فإن ٖٔٙفضبل عن اإلغارة عمى أرضين تابعة لو، وألحقوا بيما أضراًرا بالغة، وطبًقا لما جاء في نقش "جام 

"شعر أوتر" قد أوكل إلى قائده "قطبان أوكان" أمر االنتقام من األحباش، ومن ثم فإن ىذا القائد سرعان ما 
عقاب ما يستحقون، جزاء وفاًقا لما ارتكبوه من خيانة لمممك "شعر توجو إلى "بني ردمان" وأنزل بيم من ال

أوتر"، ثم اتجو بعد ذلك إلى األحباش، وبمساعدة من قوات سبئية جاءت تعينو عمى ميمتو ىذه، نجح في 
  حتى اضطرىم آخر األمر إلى أن يتركوا منطقة  حصارىم، ثم في مياجمتيم عمى غرة، ثم أعمل السيف فييم،

ن يتجيوا إلى المعاىر "معيرتن"، ثم سجل ذلك كمو شكًرا لمموقاة، داعًيا إياه أن يحفظ سيده "لحيعثت ظفار، وأ
 . يرخم" ممك سبأ وذي ريدان وأن يمد في عمره، وأن يقير أعداءه، وأن يبارك لو وألىمو

ك إنما أمر قائده أن ولعل من األىمية بمكان اإلشارة إلى أمور عدة في ىذا النص، منيا "أواًل" أن المم      
يسير عمى رأس قوة إلى أرض الحبشة ىنا؟ يحارب فييا "جدرة" ممك الحبشة وأكسوم، فماذا يعني النص 
بأرض الحبشة ىنا؟ أىي األرض اإلفريقية المعروفة؟ أم موضًعا في العربية الجنوبية؟ إن الدكتور جواد عمي 

نما في إفريقيا، ىذا فضبل يرى أنيا أرض الحبشة في إفريقيا، وذلك ألن "جدرة"  لم يكن يقيم في ببلد العرب، وا 
عن أن األحباش الذين كانوا في ببلد العرب إنما كانوا تحت قيادة "بيجث" ولد النجاشي، وليس النجاشي 
نفسو، ثم يفترض بعد ذلك أن "قطبان أوكان"، ربما أبحر من "الحديدة" إلى السواحل اإلفريقية، وباغت القوم 

غير متوقع، ثم جمع ما استطاع االستيبلء عميو، وعاد سريعا ليشترك في المعارك التي دارت  ىناك بغزو
رحاىا ضد "بيجت" ومن معو من قوات، وفي الواقع أن ىذا الرأي قد يبدو مقبوال في ظاىره، إال أن التكتيك 

مغامرة غير المأمونة العسكري قد يرفضو، ذلك ألنو من الخطورة بمكان أن يجازف جيش "شعر أوتر" بيذه ال
العواقب، في وقت تدق الحرب طبوليا في اليمن نفسيا، ثم كيف أمكن تحديد اإلبحار من "الحديدة" بالذات، 
وأخيًرا فإننا ال نممك دليبل تاريخيًّا يؤكد زعم الدكتور جواد عمي ىذا، بخاصة وأن ىناك من يشك في أن 

 . ا لفرقة من األحباش كانت تقيم في ببلد العرب نفسيا"جدارة" كان ممًكا أفريقية، بل ربما كان زعيم

ومنيا "ثانًيا" أن "فون فيسمان" قد استدل من عدم ذكر اسم الممك "شعر أوتر" في نياية النص، فضبل        
ريدان" عمى أن "شعر أوتر" قد مات في أثناء تدوين النص،  عن وجود اسم لحيعثت يرخم "كممك لسبأ وذى

ومنيا "ثالثًا" أن النص لم يقل لنا شيًئا عن مصير "بيجت" ابن ،  يرخم" قد خمفو عمى العرش "لحيعثتوأن 



ممك الحبشة وأكسوم، بعد ىزيمتو في ظفار وفي أرض معافر، فربما بقي في أرض المعاىر، وأن الجيش 
تياء المعارك، بل السبئي لم يكتب لو نجحا في تطيير ىذه األرض من األحباش، ومن ثم فقد بقوا فييا بعد ان

" ليحدثنا عن معارك دارت رحى الحرب فييا خمف "مدينة نجران" بين جيش "شعر أوتر" ٖ٘ٙإن نقش "جام
 . واألحباش، وربما كان في ذلك إشارة إلى أن "نجران" إنما كانت في أيدي األحباش في تمك األونة

"أبا كرب أحرس" بقياة جيش من "خوالن  " إلى أن "شعر أوتر" قد كمفٖ٘ٙىذا ويشير نفس النقش "جام      
حضل" وبعض أىل نجران وبعض األعراب، لمحاربة المنشقين من بني يونم "بني يوان" ومن أىل قريتم "قرية 
لبني كيل" وأن الرجل قد نجح في ميمتو إلى حد كبير، ويرى بعض العمماء أن "بني يونم" إنما ىم قوم من 

" وأنيم كانوا يحالفون "قرية" بني كيل ٜٚٙد جاء ذكرىم في نص "جبلزر اليونان استوطنوا ببلد العرب، وق
 . ىذه، ومن ثم فقد ىبوا لمساعدتيم ضد "شعر أوتر"

وأيًّا ما كان األمر، فميس من شك في أن "شعر أوتر" قد نجح في السيطرة عمى غالبية الحكومات       
ذلك في العربية الغربية، والتي تطل عمى سواحل البحر واألقيال في العربية الجنوبية، إال أن األمر لم يكن ك

في  -فيما يرى "ألبرت جام" -األحمر، حيث كان األحباش أصحاب النفوذ فييا، وأما فترة حكمو، فقد كانت
ق. م" ثم يبدأ السمطان ينتقل من ٓ٘-٘٘ق. م"، كما كان شقيقو "حيوعثتر يضع" في الفترة "٘٘-٘ٙالفترة "

حكميا في مجاورات "صنعاء"، ثم سرعان ما أصبحت  لى أسرة "فرعم ينيب"، والتي بدأتأسرة "يرم أيمن" إ
 . صاحبة سبأ وذي ريدان

" من النصوص اليامة في تاريخ سبأ، ذلك ألنو يتحدث عن Cih 398وليس من شك في أن النص "      
خيو "يأزل بين"، "شعر أوتر" كممك لسبأ وذي ريدان، وفي الوقت نفسو يتحدث عن "الشرح يحصب" وأ

بصفتيما ممكي سبأ وذي ريدان، وىذا يعني ببساطة أن المموك الثبلثة، إنما كانوا يحممون في آن واحد لقب 
 . "ممك سبأ وذي ريدان"

وقد أثار ىذا النص جدال طويبل بين العمماء، فذىبت آراؤىم فيو مذاىب شتى، وكذا في معاصرة        
فضبل عن حكم "شعر أوتر"و"لشرح يحصب" وشقيقو، وبدىي أال يكون مقبوال  "عميان نيفان" لـ "فرعم ينيب"،

أن تكون "مأرب" عاصمة لـ "شعر أوتر" و"الشرح يحصب" وشقيقو في نفس الوقت، وأن يكون الثبلثة قد 



حكموا حكًما مشترًكا، رغم ما بين أسرتييما من تنافس قديم، فضبل عن أن يحمل الجميع لقب "ممك سبأ وذي 
 . ن" برضى من الثبلثةريدا

وقد ذىب فريق من الباحثين إلى أن النص ال يشير إلى أن الثبلثة قد حكموا في آن واحد، إنما يشير       
إلى أن "الشرح يحصب" وأخاه، قد حكما بعد "شعر أوتر"، وىنا فاألمر ال غرابة فيو، وذىب فريق ثان إلى أن 

"، وأنيما كانا يعتبران نفسييما خمفين شرعيين ألبييما "فرعم حكم األخوين إنما كان مستقبل عن "شعر أوتر
ينيب"، وذىب فريق ثالث إلى أن "فرعم ينيب" قد اتخذ من منطقة تقع إلى الغرب من "مأرب" مركًزا لنفوذه، 
وأن ولديو قد خمفاه عمييا، وحين سنحت الفرصة ليما اتخذا لقب، "ممك سبأ وذي ريدان" بعد اختفاء "شعر 

ن كان ممكيما إنما كان  -الذي شاركو في حمل المقب-وأخيو "حيو عثتر يضع" أوتر"  من مسرح األحداث، وا 
 . مقصوًرا عمى جزء من المممكة

عمى أن ىذه األلقاب الممكية التي كان يحمميا "شعر أوتر" و"الشرح يحصب" وأخيو "يأزل بين"، فضبل       
باحثين ممك "ظفار" ومجاوراتيا، ىذا إلى جانب ممك عن "لعززم يينف يصدق"، والذي رأى فيو بعض ال

خامس يدعى، "لحيعثت يرخم"، كل ذلك يدل عمى أن واحًدا لم يستطع أن يحمل المقب بمفرده، وأن ىناك 
 . آخرين ينازعونو سمطانو، وربما استطاعوا آخر األمر انتزاع العرش نيائيًّا، كما فعل "الشرح يحصب" وأخوه

صوص من تمك الفترة، إنما تدل عمى أن الببلد كانت تمر بفترة اضطراب وقمق، وأن أضف إلى ذلك أن الن
الحرب ما تكاد تضعب أوزراىا في مكان، حتى تدق طبوليا في مكان آخر، ثم تشتعل نيرانيا في مكان ثالث، 

يقف عمى وفي أغمب األحايين كانت سجاال بين المتحاربين، وأن المغموب منيم، سرعان ما يعود بعد حين، ف
قدميو ويحمل سيفو من جديد، عمى أن الخاسر الوحيد فييا دائًما، إنما كان ىو الشعب، يدفع ثمنيا من دمو 
ال صب عمييا من العذاب ألواًنا، أشد قسوة  ومالو، حيث تساق العامة منو إلى ميدان القتال فتسمع وتطيع، وا 

رضاء رغباتيم في تحقيق أمجاد من أىوال الحروب، وفي كل ذلك ال ىدف يرجي إال إشباع شي وات الحكام، وا 
 شخصية، سرعان ما تزول بعد رحيميم عن ىذه الدنيا، وربما في أحايين كثيرة قبل أن يرحموا إلى عالم اآلخرة.



لى ىذه الفترة العصيبة من تاريخ اليمن، ترجع       حممة الرومان عمى  -فيما يرى كثير من الباحثين-وا 
إذا كان ذلك كذلك، فإن مموك سبأ وذي ريدان ما كانوا بقادرين عمى صدىا، فالفرقة من العربية الجنوبية، ف

 . ناحية، وضعف اإلمكانيات من ناحية أخرى إنما يقفان حجر عثرة في سبيل ذلك

ويحدثنا التاريخ أن الرومان بعد أن استولوا عمى أرض الكنانة، بعون من األنباط، استطاع بو "يوليوس       
ق. م، بدأ الرومان في نفس الشيء بالنسبة إلى ٚٗأن يقبض عمى ناصية األمور في اإلسكندرية عام قيصر" 

خيراتيا،  ق. م، لبلستيبلء عمى اليمن، لكثرةٕٗببلد العرب، وىكذا كان مشروع حممة "إليوس جالميوس" عام 
والحتكارىا طرق النقل التجاري بين العالم، ولجعل البحر األحمر، بحًرا رومانيًّا، ولمقضاء عمى المنافسة 
العربية الخطيرة، والتي كان المبلحون الروم يعممون ليا ألف حساب عند اجتيازىم باب المندب، أو عندما 

ق. ٖٔمشروع عمى نحو ما حمم بو "أغسطس" "ولو تم ال ،ترسو سفنيم عمى بعض المواني في تمك المناطق
م" لكان حكم روما قد بمغ العربية الجنوبية، وربما سواحل أفريقية كذلك، إال أن سوء تقدير الرومان لو، ٗٔ-م

واستيانتيم بطبيعة ببلد العرب وعدم إدخاليم في حسابيم قساوة الطبيعة ىناك، وعدم تمكن الجيوش الرومانية 
ية فييا، وتحمل العطش والحرارة الشديدة، كل ىذه األمور أدت إلى خيبة المشروع منذ النظامية من المجاب

المحظة األولى، فكانت انتكاسة شديدة في ىيبة روما، وفي مشاريعيا التي أرادت تنفيذىا في شبو الجزيرة 
 . العربية

زير النبطي الذي صاحب الو -عمى أن "سترابو" مؤرخ الحممة، إنما يرجع فشميا إلى خيانة "صالح"       
، بأن أقنع قائدىا بتعذر الوصول إلى اليمن برًّا، لعدم وجود عدد كاف من الجمال، مما -الحممة كدليل ليا

عرض الحممة لمخاطر جسيمة عند عبورىا البحر األحمر، فضبل عن عدم طرق برية لمرور الجيش 
ذالليم، فضبل عن إضعاف ييدف من ذلك إلى إ -فيما يرى سترابو-الروماني، وكان صالح  ضعاف الروم وا 

القبائل العربية نفسيا، ليكون سيد الموقف يتصرف فيو كيف يشاء ومتى شاء، وىكذا عمل صالح "سيمئيوس" 
إلى السير بالحممة في طريق مقفر، وفي أرضين ال زرع فييا وال ماء، مما أدى في نياية األمر إلى فشل 

لى أن يحكم الروم عمى صا  . لح باإلعدامالحممة، وا 



غارة ذات باٍل، قصدت بيا دولة أوربية  -بل وآخر-وأيًّا ما كانت األسباب في فشل الحممة، التي تعد أول 
الحممة استطاعت أن تحدث بعض الخراب والدمار في نجران ونشق  اكتساح داخل الجزيرة العربية، فإن

 . ممةوكمناء ومأرب ولوق، وربما حريب، وىي أبعد مدينة وصمتيا الح

ومن الغريب أن المصادر العربية الجنوبية، قد التزمت الصمت التام إزاء ىذه الحممة، وقد تساءل         
"إدوارد جبلزر" عن سبب سكوت ىذه المصادر عن حممة ال بد وأنيا قد تركت أثًرا بعيد المدى في نفوس 

" إنما يتحدث عن ٖ٘٘أن نص "ىاليفي  ثم رأى بعد ذلك-بل وفي غيرىم من قبائل اليمن والحجاز -السبئيين 
حرب دارت رحاىا بين "ذ شمت" و"ديمنت"، وربما كان المراد باألولين الرومان، وباآلخرين السبئيين، ومن ثم 
فإن النص إنما يتحدث عن حممت "إليوس جالميوس" ىذه، عمى أن الدكتور جواد عمي إنما يستبعد ىذا الرأي، 

ن كانت الحفريات قد فشمت حتى اآلن في العصور ويرى أن سر الحممة ربما كان  ال يزال تحت التراب، وا 
 . عمى شيء يتصل بيا، كما فشل ىاليفي وفمبي في العصور عمى شيء يميط المثام عنيا

وأيًّا ما كان األمر، فإن الروم بعد أن فشمت حممتيم ىذه، بدءوا يغيرون سياستيم نحو العربية الجنوبية،       
ن اتجيوا في الوقت نفسو نحو تقوية أسطوليم في البحر األحمر، فتخموا نيائ يًّا عن السيطرة العسكرية، وا 

سفينة إلى اليند، وىو عدد لم يتعودوا إرسالو فيما  ٕٓٔويقول سترابو أنيم كانوا يرسمون سنويًّا ما ال يقل عن 
غسطس في "موزيريس" مضى، كما عثر في اليند عمى نقود رومانية، أضف عمى ذلك أن وجود معبد أل

 . بساحل "ماالبار" يدل عمى أن عدًدا غير قميل من التجار اليونان والرومان كان يقيم ىناك

ىذا وقد عمل الروم في نفس الوقت عمى تقوية عبلقاتيم بالعربية الجنوبية، فاحتموا ميناء عدن إبان        
مع أمير ظفار، مقروًنا بوجود حامية رومانية في التحالف  م"، أو قبمو، وىكذا كانٗ٘-ٔٗحكم "كبلوديوس" "

"عدن"، أمًرا ال شك في أنو كان ضماًنا كافًيا لسموك العرب الجنوبيين مسمًكا طيًبا، يضمن لمروم نفوًذا تجاريًّا 
ن كان الرومان  ،في عدن  . لم يحتموا جنوب شبو الجزيرة العربية في يوم من األيام -دون شك-وا 

ان األمر، فإن عيد مموك سبأ وذي ريدان، إنما يبدأ حقيقة إبان النزاع بين "الشرح يحصب" وأيًّا ما ك      
وأخيو "يازل بين" من ناحية، وبين "شعر أوتر" من ناحية أخرى، وليس من شك في أن المصادر اإلسبلمية 

ب اإلكميل يسميو إنما تحدثت عن "الشرح يحصب" أكثر من غيره من مموك تمك الفترة، أو التي سبقتيا، فصاح



"إلى شرح يحصب" وينسب إليو بناء قصر غمدان، وأن "بقميس" ابنتو، فضبل عما ينسبو إليو من شعر مزعوم 
بناء  -نقبل عن ابن الكمبي-كالعادة، وأما "ياقوت الحموي"، فيدعوه "ليشرح بن يحصب"، كما ينسب إليو كذلك 

ن كان "حمزة األصفياني" قد جعميا حفيدتو؛ ألنيا قصر غمدان، ولم يفت "ابن جرير" أن ينسب إليو بمقي س، وا 
 . "بنت ىداد بن شراحيل"، والذي يعني بو "الشرح يحصب" -فيما يزعم

وال ريب في أن القول بأن "الشرح يحصب"، كان أًبا لبمقيس التي عاصرت سميمان، أمر غير مقبول،       
إنما كان في القرن  -طبًقا ألعمى التقديرات-صب فاألخير قد عاش في القرن العاشر ق. م، وأن الشرح يح

ن تأخر البعض بو إلى القرن الرابع الميبلدي، ىذا فضبل عن أن القرن العاشر قبل الميبلد،  الثاني ق. م، وا 
لقيام دولة سبأ نفسيا، حتى عمى أيام المكاربة، وليس  -في نظر بعض الباحثين-إنما ىو تاريخ متقدم جدًّا 

 ن أن يكون ذلك عمى عيد "مموك سبأ وذي ريدان" الذي ينتمي إلييم "الشرح يحصب".المموك، فضبل ع

" أنو غزا حمير ٜٔٔويبدو أن الشرح كان محارًبا، اشترك في كثير من المعارك، ونقرأ في نقش "جبلزر       
يين كانوا في وحضرموت وعاد بالكثير من الغنائم واألسرى، وىو ما يزال في درجة "كبير"، ويبدو أن الحمير 

تمك الفترة قوة فعالة في السياسة العربية الجنوبية، وأنيم كانوا ال ييتمون كثيًرا في أن يحاربوا في جانب ىذا 
الفريق أو ذاك، وأما حضرموت فكانت تقف في جانب "شعر أوتر" ضد "الشرح يحصب"، ونقرأ في نقوش 

ر من القرن األول قبل الميبلد، بين " عن حرب نشبت في النصف األخيٜ٘٘، ٜٓ٘، ٘ٚ٘، ٗٚ٘"جام 
"الشرح يحصب" وأخيو "يازل بين" من ناحية، وبين األحباش من ناحية أخرى، وأن الشرح يحصب وأخاه، قد 

-كيمو متًرا إلى الشمال من الحديدة  ٓٗعمى مبعدة -انتصرا عمى األحباش في "وادي سيام" و"وادي سردد" 
 . جد فييا أحباشوفي غير ذلك من المناطق التي كان يو 

" إلى حرب دارت رحاىا بين "الشرح يحصب" وأخيو، ٜٛ٘، ٔٛ٘، ٓٛ٘، ٛٚ٘وتشير نقوش "جام       
 ٜ٘وتقع عمى مبعدة -وبين "كرب إيل ذي ريدان" وحمفائو في أرض "حرمة" وفي "عروش" أو ببلد العروش 

سم في منتصف المسافة بين صرواح وكذا في موقع يحمل نفس اال-كيموا متًرا إلى الجنوب الغربي من مأرب 
" أن الشرح يحصب قد سحق عصياًنا قامت بو ٙٛ٘وذمار، وغير ذلك من األماكن، ونقرأ في نقش "جام 

" ٙٚ٘حمير، وأنزل بيا خسائر فادحة، واألمر كذلك بالنسبة إلى قوات "كرب إيل"، ويسجل نقش "جام 
 خصصتن"، وكذا عمى قوات حبشية، وعمى عشائرانتصار الشرح يحصب عمى ممك كندة وحمفائو من إمارة "



وكانت -" أن "شمر ذي ريدان" من حمير Cih 314ويفيم من نص "،  حمير بقيادة "شمر ذي ريدان"
قد نازع الشرح يحصب عرشو، وأنو استعان في ذلك باألحباش، إال أنو لم يحقق نجاًحا فيما -عاصمتو ظفار 

أن في النص إشارات إلى تدخل الحبشة في شئون العربية الجنوبية  أراده، ىذا ويشير الدكتور جواد عمي إلى
لى تكوينيم مستعمرات فييا، تتمون من الساحل اإلفريقي  لى وجودىم في مواضع من الساحل، وا  وقت ذاك، وا 

ق. ٕٗالمقابل، وربما كان الروم عمى اتفاق مع األحباش، يوم أرسموا حممة "إليوس جالميوس" عمى اليمن عام 
ربما اشترطوا أن يسيل األحباش ميمة الحممة في العربية الجنوبية، وأن يقدموا ليا المساعدات البلزمة، م، و 

وأن يتعاونوا جميًعا في األمور السياسية واالقتصادية، وفي مقابل ذلك عمى الروم أن يضمنوا مصالح الحبشة 
 . في العربية الجنوبية

كانوا يغيرون سياستيم نحو العربية الجنوبية طبًقا لمظروف، فيم ويبدو من النصوص أن األحباش إنما        
مرة مع الحميريين، وتارة عمييم، وىم مرة ثالثة في حمف مع "شعر أوتر"، ومرة رابعة ضده، وىم في مرة 
خامسة عمى عبلقة طيبة مع "الشرح يحصب"، ثم مرة سادسة من ألد أعدائو، وىكذا كانت سياستيم قمقة غير 

بسبب االضطرابات التي كانت تسود العربية الجنوبية، ولكنيا في كل األحوال، إنما كانت تخضع مستقرة، 
 . لمصالح األحباش أواًل وأخيًرا، وتيدف إلى بسط سمطانيم عمى العربية الجنوبية، وتوطيد ىذا السمطان

ىذا، وىناك من يذىب إلى أن "شمر ذي ريدان"، الذي طالما خاض غمار الحرب ضد الشرح يحصب        
أنو عاش في القرن الرابع الميبلدي، ومن ثم فإنيم يتأخرون  وأخيو، إنما ىو الممك "شمر ييرعش"، وىذا يعني

القيس، صاحب نقش  عاًما، بينما يذىب فريق آخر إلى أنو إنما كان معاصًرا المرئ ٕٓ٘بتاريخو حوالي 
" ىو "امرؤ القيس"، إال أن غالبية الباحثين تعارض ىذا ٖ٘٘النمارة، وأن "مراقس" المذكور في نقش "ريكمانز 

 . االتجاه

وعمى أي حال، فإن "ألبرت جام" يرى أن "الشرح يحصب" وأخاه "يأزل بين" قد حكما حكًما مشتركا في        
ق. م، أو بعد ذلك بقميل، إال أن ٕٓح يحصب" بمفرده حتى حوالي عام ق. م"، ثم حكم "الشر ٖٓ-ٓ٘الفترة "

غالبية الباحثين تذىب إلى أنو كان قبل ذلك، حتى أن "جون فمبي" يذىب إلى أن حكمو إنما كان في الفترة 
 . ق. م"٘ٓٔ-ٕ٘ٔ"



ثم ولده "نشأ  وقد اختمف العمماء في خميفة "الشرح يحصب"، فذىب فريق إلى أنو شقيقو "يأزل بين"،      
-ق. م٘كرب ييأمن ييرجب"، وذىب فريق آخر إلى أنو "وترييأمن" ولد "الشرح يحصب" وأنو كان في الفترة "

م"، بل إن ىناك من يقدم "وترييأمن" عمى أخيو "نشأكرب ييأمن ييرجب"، وأخيًرا فيناك من يرى أن الشرح ٓٔ
"مرثد ييحمد"، وقد أصبح ىذان القيبلن من مموك يحصب قد تبنى القيمين الجريئين "سعد شمس أسرع" وابنو 

سبأ وذي ريدان، نتيجة ليذا التبني السياسي الذي جعميما ينسبان نفسييما بعبارة "سعد شمس أسرع وابنو مرثد 
ييحمد ممكا ذي ريدان، ابنا الشرح يحصب سبأ وذي ريدان"، وأن الرجمين قد آزرا "وترييأمن" أخاىما بالتبني، 

 . ر رغم ذلك كانت في أيدي الحميريين من بني "ذي ريدان"إال أن األمو 

ابنو "نشأكرب" الذي  وعمى أي حال، فرغم ما تنسبو النقوش من انتصارات إلى "الشرح يحصب" ثم       
نجح السبئيون عمى أيامو في االستيبلء عمى ما كان عند الحضارمة من خيل وجمال وحمير، ومن كل حيوان 

 . لسبئية انتيت فعبل عمى أيام "نشأكرب" ىذا، بأيدي الحميريينجارح، فإن الدولة ا

ولعل من األىمية بمكان اإلشارة إلى أنو في عيد "الشرح يحصب" لمع اسم "صنعاء" "صنعو"، فقد تردد       
"، وفي أيام الحروب التي دارت رحاىا ٘ٚ٘اسميا في النصوص التي ترجع إلى ذلك العيد مثل نص "جام 

"، ىذا وتشير ٖ٘٘" و"ريكمانز ٚٚ٘يحصب" و"شمر ذي ريدان"، كما يشير إلى ذلك نقش "جام  بين "الشرح
كمقر لممموك، ولعل في ىذا إشارة إلى  -بجانب قصر سمحين-" إلى قصر غمدان "غندان" Cih 429الكتابة "

اليمداني أن الشرح يحصب إنما كان يقيم في كبل القصرين "أي في مأرب وصنعاء"، كما يشير كذلك إلى 
وابن الكمبي، ربما كانا عمى صواب فيما ذىبا إليو من أن الشرح يحصب ىو الذي بنى قصر غمدان، وأن 
ن كانت ىناك رواية تذىب إلى أنو من أبناء سميمان، وعمى أي  "شعر أوتر" ىو الذي بنى سور صنعاء، وا 

يمة، وأن صنعاء بدأت تظير بين حال، فكل ىذا يدل عمى أن قصر غمدان من القصور الممكية السبئية القد
مدن اليمن من تمك الفترة، وأن مكانتيا قد زادت عمى مر األيام، حتى صارت عاصمة اليمن ومقر الحكام 

 . حتى اآلن

وبدىي أن ذلك ال يتفق وروايات اإلخباريين من أنيا كانت تدعى "أزال"، وأن "وىرز" القائد الفارسي ىو       
نعاء"، حين قال إبان دخولو إياىا "صنعة صنعة"، يريد أن الحبشة قد أحكمت الذي أطمق عمييا اسم "ص

صنعيا، أو أن التسمية إنما كانت نسبة إلى بانييا "صنعاء بن أزال بن عبير بني عابر بن شالخ" عمى رواية، 



إلخباريين و"ُغمدان بن سام بن نوح" عمى رواية أخرى، فكانت تعرف تارة بأزال، وتارة بصنعاء، بل إن بعض ا
لم يقف عند ىذا الحد، فزعم أنيا واحدة من مدن النار األربع "أنطاكية والطوانة وقسطنطينية وصنعاء" في 

يمياء ودمشق" مقابل مدن الجنة األربع  . "مكة والمدينة وا 

م وعمى أية حال، فمقد جاء بعد فترة ال ندري مداىا عمى وجو التحقيق "ذمار عمي بين"، ورغم أنو ل       
يحمل لقب "ممك سبأ وذي ريدان"، فإن ابنو قد حمل المقب العظيم، ومن ثم فيناك من يرى التريث في الحكم 

م"، ثم خمفو ولده "كرب إيل وتار يينعم" الذي ٘ٗ-ٖٓعمى أنو كان ممًكا، ويضعو ألبرت جام" في الفترة "
ثم  -منتصف القرن األول الميبلدي والتي كانت في-أشرك معو ابنو "ىمك أمر" في الفترة األولى من حكمو 

ابنو الثاني "ذمار عمي ذريح" الذي جاء اسمو في عدد من النصوص في الفترة الثانية، وقد حدد لو "فمبي" 
 . م"ٜ٘-٘ٚالفترة "

" ٗٗٙوفي أيام "ييقم" بن "ذمار عمي ذريح" كثرت الفتن واالضطرابات في الببلد، ونقرأ في نقش "جام        
ن قبيمة شداد "شددم" قد ىاجموا قصر سمحين نفسو واستولوا عميو، إال أن الممك سرعان ما استعان أن الثوار م

بأمير قبيمة غيمان الذي كتب لو النجح في القضاء عمى الثوار، وطردىم من قصر سمحين، بل ومطاردتيم 
مما اضطر الممك حتى مأرب، إال أنيم سرعان ما نظموا صفوفيم مرة أخرى، وتحصنوا في مواضع جديدة، 

إلى أن يمجأ مرة ثانية إلى عشائر "غيمان" وأن يطمب منيم مياجمة أرض شداد، وقد نجح أبناء "غيمان" في 
 . ىزيمة الثوار عند "كومنان" واستولوا منيم عمى غنائم كثيرة من إبل وخيل ودواب

بينو وبين حضرموت لم تكن وجاء بعد ذلك "كرب إيل بين" وتدل النصوص من عيده عمى أن العبلقة        
طيبة، وأن ىناك حرًبا دارت رحاىا بين الفريقين انتيت بعقد صمح تعيد فيو ممك حضرموت بالمحافظة عمى 
حسن الجوار، وأن يكون إلى جانب ممك سبأ إذا ما حدث ما يستدعي ذلك، وأن يضع قوة من حراس "يعكران" 

أ، إال أن ممك حضرموت سرعان ما نكث "وىو ممك صغير من مموك حضرموت" تحت تصرف ممك سب
أرسل بعض قواتو إلى منطقة "ىينان الحالية"، التي  بالعيد، بحجة أن ممك مأرب قد عمل ضد مصالحو، حين

وربما كان ييدف  -رغم أنيا منطقة سبئية، وليست حضرمية-كان ممك حضرموت يريدىا خالية من الجند 
حتى يستطيع التدخل في شئونيا، وتنفيذ مشروعاتو التي كان من ذلك أن يجعميا غير قادرة عمى الدفاع، 



يرمي من ورائيا إلى االستيبلء عمى القسم الجنوبي الشرقي من سبأ، مستغبل ضعف مموك سبأ وقت ذاك 
 . لمصمحتو

وىكذا منع ممك حضرموت قوات ممك مأرب من أن تعسكر في المدينة السبئية "حنان" بل واتجو إلى       
لييدد سبأ، وسرعان ما ىاجم "يثل" "المدينة المعينية القديمة" واستولى عمييا، ثم ضرب الحصار  أرض "معين"

عمى مدينتي "نشق" و"نشان"، ولم يفك الحصار عنيما إال بعد وصول القوات السبئية، وىنا رأى ممك سبأ وذي 
ا أمر قواتو المعسكرة عند نشق ريدان "كرب إيل بين" أن يياجم خصمو بنفسو، ومن ثم فقد اتجو إلى "يثل"، كم

ونشان باليجوم عمييما، وىكذا وجد ممك حضرموت "يدع إيل" نفسو، محاصًرا من ناحيتين بقوات سبأ، مما 
اضطره إلى االنسحاب من "يثل"، واالتجاه إلى "حنان"، ولكنو حاول نيب مقتنيات المعبد "محرم بمقيس فيما 

 . الزاحفة من نسق تمكنت من إنقاذ المعبد من النيب يرى "ألبرت جام" إال أن القوات السبئية

وفي تمك األثناء وصمت قوات إضافية من مأرب، فواصل الممك السبئي زحفو إلى "حنان"، حيث دارت       
، ودفع ممك حضرموت ثمن ىزيمتو ألفين من ىناك معارك رىيبة بين الفريقين، كتب النصر فييا لمسبئيين

جنوده لقوا مصرعيم في ميدان القتال، فضبل عما استولى عميو السبئيون من خيل وجمال وحمير، وكل حيوان 
 جارح عند الحضارمة .

م" مموك من ٕ٘ٗ-٘ٔٔذىب "جون فمبي" إلى أن عرش سبأ وذي ريدان، إنما جمس عميو في الفترة "و      
، ثم ٜوأن عددىم كان اثني عشر ممًكا -وحاشد كما ىو معروف من اليمدانيين-" من حاشد أسرة "بني بتع

-ٕ٘ٗجاءت من بعدىم أسرة من "بكيل"، كان أول رجاليا "العز نوفان ييصدق" الذي حكم في الفترة "
ينتقل  ، ثم جاء من بعده "ياسر يينعم" والد "شمر ييرعش" الممك المشيور بين اإلخباريين، وبذلكٓٔم"ٕ٘ٙ

عيد تسود فيو سيطرة الحميريين عمى ببلد العرب الجنوبية، دون  العرش إلى أسرة جديدة، بل إلى عيد جديد،
م" إنما كان النفوذ فيو لسبأ ولحمير ٖٓٓ-ق. م٘ٔٔغيرىم من حكام اليمن؛ ذلك ألن ىذا العصر الثالث "

 . حميريةم" الذي تسود فيو السيادة الٕ٘٘-ٖٓٓمًعا، بعكس العصر الرابع "

وقد ذىبت بعض المصادر العربية إلى أنو قد حكم بعد ابنة أخيو أو ابنة عمو، "بمقيس بنت اليدىاد"       
صاحبة سميمان، ألن اليدىاد قد أوصى لو بالممك في عيد بمقيس وبعدىا، فأجابتو حمير وقدموه، أو أنو قد 



حكم سميمان لحمير، حيث أخذه منو وأعاده إلى  حكم بعد فترة تتراوح ما بين الثبلثين واألربعين عاًما من
أن "ياسر يينعم"،  -في نظرىم-وبقي صاحبنا ىذا عمى عرشو قرابة خمس وثبلثين سنة، وىذا يعني  حمير،

والذي عاش في القرن الثالث بعد الميبلد، إنما كان معاصًرا لسميمان ممك إسرائيل في القرن العاشر قبل 
ما نرى، جد شاسع، إذ أن سميمان عميو السبلم، إنما سبق "ياسر يينعم" بزمن قد يزيد الميبلد، والفرق بينيما، ك

 . في مداه عن اثني عشر قرًنا

من أين جاء بيا  -عمم اهلل -وأما الرواية التي ذىبت إلى أن سميمان قد حكم حمير، فمست أدري      
الحميرية، أو حتى من توراة الييود، سواء أكان ىذا النص من النصوص  -أصحابيا، وليس ىناك نص واحد
 . يمكن االعتماد عميو لتدعيم زعم اإلخباريين ىذا -أو غيرىا من المصادر الييودية

وكذا التوراة واإلنجيل، قصة ممكة سبأ مع سميمان عميو السبلم في سورة -ىذا وقد روى القرآن الكريم       
أنيا أمام واحد من المصطفين األخيار، يريد ليا ولقوميا النمل، ومنيا نعرف أن الممكة العربية حين تأكدت 

اليداية إلى سواء السبيل، وليس رجبل غرتو قوتو، فأراد أن يجعل من ببلدىا جزًءا من ممتمكاتو، فتقرر الذىاب 
أمًرا يخرج عن قدرة البشر  بنفسيا إلى النبي الكريم، ويستعد سميمان الستقبال الممكة العظيمة، فيعد ليا

اديين، ويدخل في عداد معجزات تمك الصفوة المختارة، من رسل اهلل وأنبيائو الكرام، فيأتي بعرشيا إلى الع
مَّا َجاَءْت قصره، حتى إذا ما وصمت: }َقاَل َنكُِّروا َلَيا َعْرَشَيا َنْنُظْر َأَتْيَتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن الَِّذيَن ال َيْيَتُدوَن، َفمَ 

ًة َوَكَشَفْت  ،َقاَلْت َكَأنَُّو ُىَو{  ِقيَل َأَىَكَذا َعْرُشكِ  ْرَح َفَممَّا َرَأْتُو َحِسَبْتُو ُلجَّ ثم مفاجأة أخرى: }ِقيَل َلَيا اْدُخِمي الصَّ
ٌد ِمْن َقَواِريَر{  . َعْن َساَقْيَيا َقاَل ِإنَُّو َصْرٌح ُمَمرَّ

مام نبي اهلل الكريم، سميمان عميو وىنا كانت الممكة قد رأت كل ما يبعد عنيا أية ريبة في أنيا أ        
أنيا أمام ممك يطمع في دولتيا، أو يبغي االستيبلء عمييا،  -بادئ ذى بدء-السبلم، وليس، كما كانت تظن 

ثم يجعل من أعزة قوميا أذلة، وكذلك يفعل الطامعون والمستعمرون، وىنا أراد اهلل ليا اليداية واإلرشاد، ومن 
 . َظَمْمُت َنْفِسي َوَأْسَمْمُت َمَع ُسَمْيَماَن ِلمَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَن{  ثم: }َقاَلْت َربِّ ِإنِّي

وليس في كل ىذا ما يفيد من قريب أو بعيد، أن اليمن قد أصبحت مستعمرة إلسرائيل عمى أيام       
، ومن ثم سميمان، أو أن ببلد العرب قد أصبحت ضمن دولة الييود، وكذا ليس في قصة التوراة ما يفيد ذلك



فإذا كان ذلك قد حدث، فيو من خيال األخباريين، طبًقا إلسرائيميات أوحى إلييم بيا مسممة أىل الكتاب، 
 . وليس من حقائق التاريخ وأخباره الصحيحة

وعمى أية حال، فإن الروايات العربية تنسب إلى "ياسر يينعم" الفتوحات العظيمة، فتزعم أنو خرج إلى        
ه من التبابعة العظام، فوطئ من األرض موطًئا عظيًما، ودوخ الشام ومصر وقبض أقواتيما، ثم ما حوى آباؤ 

توجو إلى المغرب لرؤيا رآىا، يريد أن يبمغ وادي الرمل الذي يسيل، وىكذا أخذ يسير حتى إذا ما بمغ البحر 
البحر حتى يعبره، ثم يرجع  المحيط "ولعمو ىنا البحر األبيض المتوسط"، أمر ولده "شمر يرعش" أن يركب ىذا

إليو بما رأى في وادي الرمل، ويصدع "شمر يرعش" بأمر أبيو، فينزل عمى صنم ذي القرنين، ثم يبعث 
في أرض البجة، ومن  بعساكره إلى اإلفرنج والسكس والصقالبة، حيث يكتب ليا النجح فيما أرادت، فتعود وقد

 . حوالي منتصف القرن األول الميبلديالمحتمل أن يكون قد لقي حتفو ىو ومعظم جيشو، 

"، Cih 46وعمى أي حال، فيناك الكثير من النصوص التي تحدثت عن "ياسر يينعم" ىذا، منيا نص "      
وقد جاء فيو اسم اإللو "عثتر"، واسم قبيمتي،  -مٕٙٚويرجع تاريخو إلى عام -والذي عثر عميو في "يكاران" 

م كذلك، ولعل في ىذا ٕٙٚواسم ولده "شميرييرعش" في نص مؤرخ بعام "ميانف" و"شير"، كما جاء اسمو 
ىذا ويجب اإلشارة ىنا إلى أن القوم وقت  ،إشارة إلى اشتراكو معو في الحكم، حيث ُلقَِّبا بممكي سبأ وذي ريدان

ثم ذاك، إنما كانوا يؤرخون وفق تقويمين مختمفين، وأن الفرق بينيما خمسون سنة، أو خمس وسبعون سنة، 
، ٛٔٔأىمل أحد التقويمين وبقي اآلخر، وىو تقويم "مبحض بن أبحض"، وتقع بدايتو فيما بين عامي 

ن لم يستعمموه في الكتابة إال في القرن الثالث الميبلدي، ويرى "ريكمانز" أن نصوص "ياسر ٓٔٔ ق. م، وا 
والذي يبدأ في رأيو في عام يينعم" وولده "شمر ييرعش"، تختمف في تأريخيا عن التأريخ السبئي المعروف، 

 . ق. م، ومن ثم يمكن إثابتيا وفق ىذا التقويمٜٓٔ

" عن ثورة حمل لواءىا الحميريون ضد "ياسر يينعم" وولده حوالي عام Cih 353ونقرأ في نقش "      
عن اشتباكات جديدة بين "ياسر  ىذا فضبلً  -والتي ال تبعد كثيًرا عن صنعاء-م، في منطقة "ضير" ٖٓٓ

نعم" واليمدانيين، والذين تعانوا مع بني ريدان لمياجمة مأرب، إال أن الممك الحميري سرعان ما ىاجم يي
 . غربي صنعاء وانتصر عمييم اليمدانيين



ولعل مما تجدر مبلحظتو أن عيد مموك سبأ وذي ريدان من أصعب العيود في تاريخ سبأ، ورغم أن        
مة، إال أنيا ال تفيدنا كثيًرا، ثم إن بعضيا قد أصابو التمف، ومن ىنا النصوص التي عثر عمييا ليست بالقمي

كان االختبلف البين بين العمماء في تأريخ ىذه الفترة، ىذا إلى جانب فترات مظممة تماًما في كتابة ىذا 
 الفصل، نتيجة اضطراب المؤرحين فيو، وعدم اتفاقيم عمى رأي بشأنو، وليس ىناك من حل إال من مزيد من

 . الحفائر، ثم مزيد من الحفائر، حتى يستطيع العمماء تقديم التاريخ العربي القديم في صورة متكاممة


