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 عصر الدولة احلمريية :

يتميز ىذا العصر من عصور التاريخ السبئي بأن المموك قد حمموا فيو لقب "ممك سبأ وذي ريدان        

وحضرموت ويمنات"، وىذا يعني أن حضرموت قد أصبحت من ىذا العصر الرابع، جزًءا ال يتجزأ من مممكة 

ولدت كممة "اليمن"  -يرى البعضفيما -سبأ، أما "يمنات" "يمنت" فيي لفظة جديدة لم تصل إلينا من قبل، ومنيا 

التي توسع مدلوليا في العصور اإلسالمية حتى شممت أرضين واسعة لم تكن تعد من اليمن فيما قبل اإلسالم، 

ومن ثم فقد قيل إن حدود اليمن إنما تقع بين عمان ونجران، ثم تمتوي عمى بحر العرب إلى عدن إلى الشحر، 

وقيل حد اليمن من وراء تثميث وما سامتيا إلى صنعاء، وما قاربيا إلى  حتى تجتاز عمان فتنقطع عند بينونة،

 حضرموت والشحر وعمان إلى عدن أبين، وما يمي ذلك من التيائم والنجود، واليمن يجمع ذلك كمو .

كممة عامة تشمل  -في رأي ثالث-اسم عام أطمق عمى السواحل الجنوبية، وىي  -في رأي آخر-واليمن        

الواقعة جنوب غرب شبو الجزيرة العربية، من باب المندب وحتى حضرموت، وتتكون من عدة  األرضين

مخاليف، يحكميا أقيال وأذواء شبو مستقمين، إذ كانوا يخضعون لنفوذ "ظفار" أو "ميفعة"، ولعل أشير مدنيا 

"Oceiisفي رأي رابع- " عند باب المندب "ميناء الجبانيين"، فضال عن "عدن" و"قنا" في حضرموت، وىي- 

 القسم الجنوبي من حضرموت، وقد كانت "ميفعة" عاصمة ليا في ذلك الوقت .

وذىب المسعودي إلى أن اليمن، إنما سمي يمًنا ألنو عمى يمين الكعبة، أو ليمنين أو ألن الناس حين       

ا بمكة وتفرقوا عنيا التأمت تفرقت لغاتيم ببابل تيامن بعضيم يمين الشمس وىو اليمن، أو ألن الناس لما تكاثرو 

 بنو يمن إلى اليمن، وىو أيمن األرض، أو ألنيا سميت يمًنا نسبة إلى يمن بن قحطان .

وعمى أي حال، فإن عصر الدولة الحميرية ىذا، إنما تميز كذلك بأن لقب المموك سرعان ما تغير مرة        

وحضرموت ويمنات، وأعرابيا في المرتفعات وفي أخرى، فأصبح الواحد منيم يمقب بمقب "ممك سبأ وذي ريدان 

والتي كانت  -التيائم"، كما تميز كذلك بدخول الييودية والمسيحية إلى بالد اليمن، ومحاولة زحزحة الديانة الوثنية

وقد بدأت المسيحية عمى المذىب المنوفيزي، القائل بالطبيعة  -تدور حول عبادة النجوم والكواكب والشمس

د المسيح، تأخذ طريقيا من الشام إلى اليمن، وكانت بيزنطة تيدف من وراء ذلك أغراًضا سياسية الواحدة لمسي



أكثر منيا دينية، فقد شجع الحميريون الييودية، رغبة منيم في مقاومة المسيحية، دين عدوىم السياسي 

 واالقتصادي .

لنشير في  -يث عن العصر الحميريقبل االستطراد في الحد-ولعل من األفضل ىنا أن نتوقف قميال        

 اختصار إلى الحميريين أنفسيم:

كانت قبيمة حمير قبيمة قوية ليا نفوذ كبير في العربية الجنوبية في أخريات أيام سبأ، وقبل ظيور        

المسيحية، وليذا ظل اسميا يتردد دائًما في كتابات المؤرخين الرومان وفي كتابات العرب، وأصبح اسميا صفة 

لكل ما يعثر عميو في جنوب شبو الجزيرة العربية، وصار اسم النقوش التي بدأ العمماء في حميا ىو "النقوش 

الحميرية"، بل إن كممة الحضارة الحميرية أصبحت عمًما عمى كل شيء في بالد العرب قبل اإلسالم ، ىذا وقد 

 "Homeritai" "Omyritai "Hamiroeiأطمق الكتاب القدامى من األغارقة والرومان عمى الحميريين اسم "

"Omeritae ىذا وقد اعتبر "بميني" الحميريين من أكثر الشعوب عدًدا، وأن عاصمتيم ىي مدينة "سيفار ،"

"Sapphar أي ظفار"، وقد جاءت في التوراة تحت اسم "سفار"، وىي مدينة في الداخل، عمى مبعدة مائة ميل" "

الطريق إلى صنعاء، وقد احتمت في تمك الفترة مكانة "مأرب" عاصمة سبأ،  إلى الشمال الشرقي من "المخا" وعمى

و"قرناو" عاصمة معين، وال تزال آثارىا ماثمة لمعيان عمى قمة تل مستدير بجوار بمدة "يرم" الحديثة ، وىذا وقد 

والتي  -"Mesaia"، كما أشار "بميني" إلى مدينة دعاىا "مسمة Hemetعرف الحميريون عند األحباش باسم "

بينما ذىب "سبرنجر" عمى أنيا "مأسل الجمع"، وأن -رأى فييا "جالزر" المشالحة الحالية إلى الشرق من "مخا" 

 " وأن التحريف إنما جاء من النساخ .Nomeritae" ىنا، جماعة أخرى دعاىم "Homeritaeالمقصود بـ "

ن الحميريين إنما كانوا يحكمون منطقة ويذىب صاحب كتاب "الطواف حول البحر األرتيري" إلى أ        

واسعة تمتد من ساحل البحر األحمر وساحل المحيط حتى حضرموت، فضاًل عن ساحل "عزانيا" األفريقي، وأن 

ممكيم، كان يسمى "كرب إيل" وأن ظفار كانت عاصمة ليم، وأن اسميم قد جاء في ألقاب "عيزانا" ممك أكسوم، 

حمير وريدان وحبشة والسبئيين وصمح وتيامة"، ومن الغريب أن الكتاب حيث نقرأ في لقبو "ممك أكسوم و 

المسيحيين والبيزنطيين إنما عدوىم من القبائل الحبشية ، وقد شغل الحميريون في الكتب العربية صفحات، ربما 



ثم جعموه ابنا  كانت أكثر مما شغمتو بقية دول العربية الجنوبية مجتمعة، وقد نسبوىم إلى "زيد" الذي لقبوه "حمير"

"حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان"، وأنو أول من توج بالذىب، وقد  -فيما يزعمون-لسبأ، فيو 

وأنو في أثناء ذلك مد  -ولمدة خمسين عاًما عمى رأي، وخمسة وثمانين عمى رأي أخر -ورث أباه في عرشو

، وأنو عاصر الخميل عميو السالم "أو عمى حكمو إلى حدود الصين، كما أخرج ثموًدا من اليمن إلى الحجاز

األقل ىو في درجتو من النسب"، ومن ثم فيو الذي سير جرىما إلى الحرم وأرض الحجاز، حيث التقوا بياجر 

وولدىا إسماعيل الذي تزوج منيم، وىكذا ذىب بعض اإلخباريين إلى أنو إنما كان قبل عاد وثمود بدىور طويمة، 

ى سد مأرب، أو أكممو بعد أبيو سبأ، ثم مات بعد عمر طال إلى ثالثة قرون كاممة، فضال عن أنو ىو الذي بن

ن رأى البعض أنيم ستة تفرعت منيم قبائل حمير، والتي لم يربط الود بينيا، بقدر ما  تارًكا وراءه بنين كثيرين، وا 

فاغتصبو، ولكن  دقت طبول الحرب، ويضيف البعض إلى ذلك، أنو لما مات وثب أخوه "كيالن" عمى الممك

 أبناء حمير سرعان ما استردوه، ومن ثم فقد بقيت "كيالن" عمى الحدود، فيما يمي الصحراء .

ن وقف         وأما لماذا سمي باسمو ىذا؟ فالجواب عند بعض األخباريين، ألنو كان يمبس حمة حمراء، وا 

وكذا اسمو اآلخر العرنج أو -ماء مثل حمير البعض اآلخر موقًفا محايًدا إزاء ىذه التفسيرات، فرأى أن ىذه األس

 ال نقف ليا عمى اشتقاق، ألنيا قد بعدت قدم العيد بمن كان يعرفيا . -العرنجج

وبدىي أن ىذه الروايات ال شك أن الكثير منيا، إنما ىو أقرب إلى األساطير منو إلى حقائق التاريخ،        

حدوده إلى الصين؛ ذلك ألن التاريخ ال يعرف أن العرب قد لم يمد  -إن كان ىناك من يدعى حمير-وأن حمير 

ني ألظن  أن ىؤالء  -وليس كل الظن إثًما-وصموا إلى تمك البالد غزاة فاتحين، طوال تمك العصور الغابرة، وا 

الكتاب اإلخباريين إنما كانوا متأثرين بالفتوحات اإلسالمية في تمك المناطق، فخيل إلييم أن لألمر سوابق خمت، 

فإذا كان ذلك كذلك، فتمك مأساة، إذ يصبح اإلخباريون بعيدين عن تمك الروح التي تمت بيا الفتوح اإلسالمية، 

والتي لم ولن يعرف التاريخ ليا مثيال، وذلك حين خرج المسممون من بالد العرب ينشرون التوحيد واليداية والنور 

ستعمرونيا، أو إمبراطورية يتربعون عمى عرشيا، أو أسالبا في جميع أنحاء الدنيا، ال يبغون من وراء ذلك بالًدا ي

نما كانوا يبغون أواًل وأخيًرا، وجو اهلل، وىداية الناس   إلى اإلسالم، دين اهلل الحنيف . -كل الناس-يغنمونيا، وا 



إنما  -ىمكما تدل آثار -واألمر كذلك بالنسبة إلى إخراج ثمود من اليمن إلى الحجاز؛ ذلك ألن الثموديين        

كانوا أصال من شمال بالد العرب، وليس من جنوبيا، وقد انتشرت آثارىم في مناطق واسعة، امتدت من الجوف 

شماال، إلى الطائف جنوًبا، ومن األحساء شرًقا، إلى يثرب فأرض مدين غرًبا، وفي المسالك المؤدية إلى العقبة 

لكريم ليم دون غيرىم من شعوب بالد العرب، ممن ىم كانوا واألردن وسورية، ولعل في ىذا تفسيًرا لذكر القرآن ا

أكثر منيم شيرة في مجال التجارة أو المدنية أو القوة، كالديدانيين واألنباط والمحيانيين، فضاًل عن العظة من 

في قصة النبي الكريم سيدنا صالح عميو السالم، ىذا إلى أن الثموديين إنما كانوا يقيمون في شمال بالد العرب 

القرن الثامن ق. م، كما تدلنا عمى ذلك النصوص اآلشورية، بينما نحن اآلن نتحدث عن حمير في فترة تقرب 

من الميالد بقميل أو كثير، وأما أنو كان في عصر إبراىيم عميو السالم، فتمك مبالغة، بخاصة إذا ما عممنا أن 

بالنسبة لمن جعموه قبل عاد وثمود، وكذا ق. م"، واألمر كذلك 0671-0491الخميل كان يعيش في الفترة "

 بالنسبة إلى الفترة التي عاشيا في ىذه الدنيا .

والذي ظير في تمك الفترة، من تاريخ  -وجمعو التبابعة-ولعل من األىمية بمكان اإلشارة إلى لقب "تبع"        

المؤرخون والمفسرون في  اليمن القديم، وىو لقب مجيول األصل كان يطمق عمى المموك، ومن ثم فقد أصبح

حيرة من تفسير المراد بو، فيناك من يرى أن المموك قد سموا بو ألنيم إنما كانوا يتبعون بعضيم البعض اآلخر 

في الممك وفي السيرة، وىناك من يرى أن "التبع" ممك يتبعو قومو ويسيرون تبًعا لو، أو لكثرة أتباعو أو من 

ذلك يختمفون عن غيرىم من المموك، فالممكية بطبيعتيا نظام وراثي، ثم إن التتابع، ولست أظن أنيم كانوا في 

الممك إنما يتبعو قومو، ألنو صاحب األمر فييم، كما أن أتباعو ال بد وأن يكونوا من الكثرة بحيث يكونون مممكة 

. 

ال من يممك اليمن وىناك من يفرق بين لقب "تبع" ولقب "ممك"، فذىب إلى أن المقب األول ال يمقب بو إ      

والشحر وحضرموت، وقيل حتى يتبعيم "بنو جشم بن عبد شمس"، فإن لم يكن كذلك فيو ممك، وليس تبًعا، وأن 

أول من حمل لقب "تبع" إنما كان "الحارث بن ذى شم" "الرائش"، وأن ىذا المقب قد استمر حتى زال سمطانيم 

يقصدون أن لقب "تبع" إنما ىو أعظم من لقب "ممك"،  حين استولت الحبشة عمى اليمن، ولعميم في ىذا إنما



كما في أربع -ومن ثم فإنيم في ىذا لم يجانبوا الصواب كثيًرا بالنسبة إلى تاريخ اليمن، فمقد رأينا من قبل 

كثيًرا من مشايخ القبائل والمشيخات الصغيرة، الذين انتحموا لقب "ممك"، دون أن يكون لدييم  -وسمعاي وغيرىما

 من مقومات الممكية المعروفة . شيًئا

عمى أن أسوأ ما في األمر، مبالغة األخباريين فيمن أرسميم اهلل، سبحانو وتعالى، من المصطفين األخيار       

ن تواضع البعض، فجعميم ثالثة عشر نبيًّا،  لمتبابعة، فيذىب البعض منيم إلى أنيم كانوا اثني عشر ألف نبي، وا 

قد صنع "الماذيات" من الحديد، قيل إن الحديد إنما قد سخر لو، شأنو في ذلك شأن داود  وأن واحًدا من التبابعة

 عميو السالم .

ىذا وقد تحدث القرآن الكريم عن التبابعة، فقال سبحانو وتعالى: }َأُىْم َخْيٌر َأْم َقْوُم تُبٍَّع{ ، وقال:        

ن القرآن الكريم لم يحدد اسم ىذا آل "تبع"، ومن ثم فقد اختمف المفسرون فيو، }َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكِة َوَقْوُم تُبٍَّع{ ، إال أ

فرأى بعضيم أنو من حمير، وأنو َحيََّر الحيرَة، وأتى سمرقند فيدميا، وذىب بعض آخر إلى أن "تبًعا" إنما كان 

نو لما دنا من اليمن ليدخميا حالت حمير بينو وبين ذلك؛ ألن و فارق دينيم، وانتيى رجال صالًحا من العرب، وا 

األمر بأن تحاكموا إلى النار، فانتصر الرجل عمى قومو الوثنيين، ومن ثم فقد تيودت حمير، وىدم تبع "بيت 

رئام"، عمى أن الرواية نفسيا، إنما رويت كذلك عن "تبان أسعد أب كرب" وعمى أي حال فإن ىناك من يروي 

-أنو قال: "ال تسبوا تبًعا فإنو كان قد أسمم" ومن يروي أنو  -َعَمْيِو وسممعن موالنا وسيدنا رسول اهلل َصمَّى المَُّو 

 قال: "ما أدري أكان تبٌع نبيًّا أم غير نبي" . -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّمَ 

آخر  ولعل من الغريب أن نصوص المسند لم يرد فييا ذكر لكممة "تبع"، بمعنى "ممك"، أو حتى بمعنى      

نما كان القوم يستعممون بدال عنيا كممة "ممك"، ومن ثم فقد ذىب بعض العمماء إلى أن  يفيد معنى الرياسة، وا 

ثم حرفت الكممة إلى "تبع"، عمى أننا ال  -وىو اسم لقبيمة ىمدانية-كممة "تبع"، ربما كان المقصود بيا "بتع" 

ت عن نصوص ترد فييا ىذه المفظة بالمعنى المتعارف نستطيع أن نطمئن إلى ىذا االتجاه، فقد تكشف الحفريا

 عميو، أو بمعنى آخر.



وأما موطن الحميريين، فقد كان إلى الشرق من القسم الجنوبي الغربي من شبو الجزيرة العربية، حيث        

لى  لى الغرب من حضرموت، وا  يكون جزًءا من أرض قتبان، فيقع إلى الجنوب من أرض "رشاوي" و"حبان" وا 

قبل الميالد، إلى  011الشرق من "ذياب" وتكون أرض "يافع" الموطن القديم لمحميريين قبل ىجرتيم حوالي عام 

مواطنيم الجديدة، حيث حموا في أرضين" "دىس" ،"رعين" مكونين حكومة "ذي ريدان"، ومتخذين من "ظفار" 

وا يقطنون منطقة "لحج" في ظفار، وفي عاصمة ليم، وأما المصادر العربية فيفيم منيا أن الحميريين إنما كان

 "سرو حمير" و"نجد حمير" .

ورغم أن ىناك من يرى أن الحميريين فرع من السبئيين، أو عمى األقل يمتون إلييم بصمة قوية، وأن لغتيم       

ليست إال ليجة من لغتي سبأ ومعين، فإن العالقات بين سبأ وحمير كان يسودىا طابع العداء في أغمب 

 حايين، وكثيرا ما أشارت الكتابات السبئية إلى ذلك .األ

، -العاصمة السبئية العتيقة-وعمى أي حال، فيناك ما يشير عمى أن الحميريين قد استولوا عمى مأرب         

" الفاشمة، عمى رأي، وفي وربما استغموا فرصة الضعف التي سادت البالد في أعقاب حممة "إليوس جالميوس

 -مجاراة، وربما منافسة لمموك سبأ الشرعيين-م، عمى رأي آخر، ومن ثم فقد غير أحد مموكيم001حوالي عام 

ن ظل الحميريون محتفظين بمقبيم  لقبو من "ذي ريدان" إلى "ممك سبأ وذي ريدان"، وأعادوا إليو لقبو ونفوذه، وا 

وكل منيما يزعم أنو "ممك سبأ وذي ريدان"، ىذا  -واحد سبئي واآلخر حميريال-الجديد، ومن ثم فقد رأينا ممكين 

إلى أن الحميريين قد أعادوا الكرة واستولوا عمى مأرب  -716اعتماًدا عمى نقش جام -ويذىب "فون فيسمان" 

 م .001م، أو عام 011مرة أخرى، حوالي عام 

، 041وت ويمنات" فيو "شمر ييرعش" حوالي عام وأما أول من حمل لقب "ممك سبأ وذي ريدان وحضرم       

ويبدو أن الرجل قد اتصل بالحكم منذ أيام أبيو "ياسر يينعم"، كما تشير إلى ذلك نصوص كثيرة، ومنيا نص 

م، كما تدلنا كذلك النصوص التي ترجع إلى أيام أبيو، عمى أنو قد شارك في الحرب التي 067يرجع إلى عام 

 نشبت في تمك الفترة .



ويحتل "شمر ييرعش" في قصص األخباريين مكانة قد تفوق مكانة أبيو، فيو عندىم "تبع" الذي جاء ذكره        

 -بنو قحطان وبنو عدنان-في كتاب اهلل الكريم، ألنو "لم يقم لمعرب قائم قط أحفظ ليم منو، فكان جميع العرب 

أبعدىم غوًرا، وأشدىم مكرًّا لمن حارب، فضربت شاكرين أليامو، وكان أعقل من رأوه من المموك، وأعالىم ىمة و 

 بو العرب األمثال" .

ويزعم األخباريون أن صاحبنا "شمر ييرعش"، عمم أن الصفد والكرد وأىل نياوند ودينور، قد ىدموا قبر       

وىكذا زحف  أبيو "ناشر النعم" فأقسم "ليرفعن ذلك القبر بجماجم الرجال حتى يعود جبال منيًفا شامًخا كما كان"،

بجيوشو إلى أرمينية وىزم الترك وىدم المدائن بدينور وسنجار، ودخل مدينة الصفد وراء جيحون وىدميا فسميت 

ثم عربت إلى سمرقند، أو ألن شمر  -أو "شمر كنداي" عند الفرس، من "شمر" أي خرب، في زعميم-"شمركند" 

 ىدميا، ثم أمر ببنائيا فسميت بو .

أو شمر يرعش كما يدعونو، قد وصل  -ويبمغ الخيال باإلخباريين، حين يزعمون أن "شمير ييرعش"      

بفتوحاتو إلى الصين، وأنو ترك ىناك بعًضا من جنوده، ثم ينتقمون بو فجأة من الصين إلى مصر فالحبشة، ثم 

"، التي ال ندري عنيا شيًئا، وأخيًرا يعودون بو مرة ثانية إلى المشرق، حيث يقيم فترة في مدينة "شداد بن عاد

يعودون بو إلى اليمن، فيقيم في قصر غمدان، وبعد ذلك كمو، ال يرضى لو اإلخباريون إال بممك األرض كميا، 

ال بعمر ال يقل عن ألف وستين عاًما .  وا 

التي منيا  كان أول من أمر بصناعة "الدروع السوابغ المفاضة -فيما يزعمون-ىذا إلى أن الرجل         

سواعدىا وأكنيا وىي األبدان"، فضال عن آالف الدروع التي فرضيا عمى الفرس والروم واليمن، وكذا عمى بابل 

وعمان والبحرين، ولم ينس اإلخباريون أن يتحدثوا عن حكمتو وشعره، بل إن البعض منيم قد ذىب بو الخيال 

د شمر ييرعش، فزييم زي العرب، وأخالقيم أخالق إلى الحد الذي رأى في أىل التبت، وكأنيم بقية من جنو 

 العرب، وىم معترفون بأنيم من العرب ثم من اليمن .

-وبدىي أن كل ىذا من اختراع، "ابن منبو" ومن نحا نحوه من األخباريين، فميس في آثار اليمن نفسيا       

التي تحدث عنيا اإلخباريون، ما يدل عمى ذلك، كما أن األمم األخرى  -والتي ترجع إلى عيد شمر ييرعش



وكأنيا قد خضعت لو، لم يعرف تاريخيا حتى اسم "شمر ييرعش" ىذا، بل إن النصوص لتشير إلى أن "امرأ 

القيس بن عمرو" ممك الحيرة، قد ىدد "شمر ييرعش في دولتو ذاتيا، حتى أن قواتو قد وصمت إلى نجران، كما 

ه الروايات عن فتوحاتو في المشرق والمغرب، إنما ىي تعبير عن سوف نشير فيما بعد، ومع ذلك فربما كانت ىذ

 أصداء فتوحاتو في اليمن في سبيل توحيدىا تحت سمطانو .

وعمى أي حال، فالرجل عظيم ما في ذلك من شك، وأنو أدى دوًرا من أىم األدوار في تاريخ اليمن القديم،       

لى أيامو، إنما تدل بوضوح عمى أنو كان كذلك، ولعل من ما في ذلك من شك كذلك، وأن األحداث التي ترجع إ

األفضل لنا أن نقسميا إلى قسمين، الواحد: يتصل بالفترة التي كان يمقب فييا بمقب "ممك سبأ وذي ريدان"، 

 واآلخر: يرجع إلى تمك الفترة التي حمل فييا لقب "ممك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات".

"ويتصل بالتشريعات الخاصة بأىل مأرب ومجاوراتيا، 190ولى نقش عرف بـ "جالزر وىناك من الفترة األ      

فيما يتصل ببيع المواشي والرقيق، فمقد حددت تمك التشريعات فترة شير يصبح بعدىا البيع نيائيًّا، كما حددت 

الحيوان بعد أيام سبعة كذلك فترة تتراوح ما بين عشرة أيام وعشرين يوًما يجوز فييا رد المبيع لمبائع، فإن ىمك 

 من شرائو، وجب عمى المشتري دفع ثمنو كاماًل .

" أن واحًدا من قواد "شمر ييرعش" "لعمو ريمان ذو حزفر"، قد غزا مناطق 90ويشير نص "شرف الدين       

، عمى ساحل الخميج العربي كانت تخضع وقت ذاك لفارس، وأعني بذلك قبائل تنخ أو تنوخ في اإلحساء الحالية

 -الزميل األستاذ أحمد حسين شرف الدين -وقطو، أي القطيف في الوقت الحاضر، إال أن مكتشف النص

يذىب إلى أن الممك "شمر ييرعش" نفسو، ىو الذي قاد جيشو إلى الشمال، فعبر بالد األزد، واجتمع مع ممكيا 

ممكة فارس وأرض تنوخ، وفي "مالك بن الكالع"، ثم سار إلى الشمال حتى بمغ "قط وصف" و"كوك" حاضرتي م

م" ممك فارس، وحاصر المدائن 060-090ىذا الوقت كان "أذينو" ممك تدمر، يقوم بحمالتو ضد "سابور األول" 

الموالي -"طيسفون" التي أشير إلييا في النص اآلنف الذكر باسم "قط وصف"، ومن ثم فربما استعان "أذينة" 

 م .071فرس الذين تغمبوا عمى الروم في معركة "اديسا" عام بالممك "شمر ييرعش" في محاربة ال -لمروم



وعمى أي حال، فإننا نستطيع أن نستنتج من النص عدة نتائج، منيا "أواًل" أن شمر ييرعش يجب أن يكون       

 م، ومنيا "ثانًيا" أنو البد وأن يكون عمى عالقات071قد بدأ حكمو قبل عام  -طبًقا لرواية األستاذ شرف الدين-

ذلك ألن أعراب نجد ىؤالء كانوا يقيمون وقت ذاك في الخرج  -وبخاصة سادة كندة-طيبة بأعراب "نجد" 

م، وحتى أيام 081واألفالج، كما أن األخيرة كانت تعد من مواطن كندة منذ أيام "شعر أوتر" في حوالي عام 

أن "بميني" قد تحدث عن "آل ثور  كما -طبًقا لتقدير فون فيسمان-م 001"الشرح يحصب" الثاني في حوالي عام 

في عين الجبل"، و"آل ثور" ىم "كندة فيما يرى األخباريون، ومنيا "ثالثًا" لعل ىذه األحداث ربما كانت ىي 

ن كانت ىذه الروايات قد بالغت بدرجة غير  السبب في أن الروايات العربية ذىبت إلى أن الرجل قد غزا فارس، وا 

القصص منيا إلى حقائق التاريخ، بخاصة وأن ىناك من يعتبر الحممة إنما كانت مقبولة، حتى غدت أقرب إلى 

 ميمة سياسية أكثر منيا حربية .

" عن حرب شنيا "شمر ييرعش" عمى قبائل تيامة في Cih 407وأيًّا ما كان األمر، فإننا نقرأ في نقش "        

وأن جيوش الممك الحميري قد انتصرت عمى -بين بيش ووادي سيام -غربي اليمن، والتي شممت عسير وصبية 

ىذه القبائل برًّا، ثم سرعان ما طاردتيم في البحر، حيث أوقعت بيم خسائر فادحة، وربما كان ذلك يشير إلى أن 

أولئك الميزومين إنما كانوا من األحباش الذين كانوا يحكمون ساحل تيامة، وأن المعركة إنما دارت في البحر 

ييرعش" قد استعان بقبيمة "سردود" في قتاليم، وأن ىذه المعارك ربما كانت السبب في تدخل األحمر، وأن "شمر 

ن كانت النقوش ال تقدم لنا عوًنا  األكسوميين مرة أخرى في شئون العربية الجنوبية، كما يفيم من دراسة النقود، وا 

"، تشير إلى حروب 416-410-794في تفيم األحداث وقت ذاك، وأخيًرا فيناك نصوص أخرى، ومنيا "جام 

 انتصر فييا "شمر ييرعش" عمى المناوئين لحكمو .

وفي النصف الثاني من عيد "شمر ييرعش" نرى أن الممك الحميري يطمق عمى نفسو لقب "ممك سبأ وذي        

ريدان وحضرموت ويمنات"، ويدل ىذا المقب الجديد عمى أن "شمر ييرعش" قد استولى عمى حضرموت، أو 

ربما كانت اسًما عاًما أطمق عمى السواحل  -فكما أشرنا من قبل-ألقل عمى الجزء األكبر منيا، أما يمنات عمى ا

في -، وربما كانت األرضون التي تكون القسم الجنوبي من مممكة حضرموت، ويعتمد "فون فيسمان" 1الجنوبية



خرى "ميفعة"، مما يدل عمى انقسام عمى وجود عاصمتين لحضرموت وقت ذاك، الواحدة "شبوة"، واأل -رأيو ىذا

 الدولة إلى قسمين، شمالي ويدعى حضرموت، وجنوبي ويدعى "يمنات" "اليمن" .

ن كان "فون فيسمان" يذىب إلى أن النصف 601-061ىذا وقد حكم "شمر ييرعش" في الفترة"        م"، وا 

م"، وأنو كان يعاصر "امرأ القيس 607-601"، أو في الفترة "040-081الثاني من عيده، إنما كان في الفترة "

م" وصاحب نقش النمارة، والذي أخضع عدة قبائل منيا "مذحج ومعد وأسد 608-088بن عمرو" ممك الحيرة "

 ونزار"، حتى وصل إلى نجران .

ولعل من األفضل ىنا أن نعود إلى النص نفسو، حيث نقرأ "تي نفس مر القيس بر عمرو ممك العرب         

سر التج، وممك األسدين ونزار ومموكيم، وىرب محجو عكدي وجا بزجي في حبج نجرن مدينت شمر، كمو ذو أ

يوم   006وممك معدو، وبين بنيو الشعوب، ووكمين فرسو لروم، فمم يبمغ ممك مبمغو، عكدي ىمك سنت 

 بكسمول، بمسعد ذو ولده".

جسمان امرئ القيس بن عمرو ممك العرب  وترجمتو إلى لغة مفيومة قد تكون عمى النحو التالي: "ىذا      

جميًعا، الذي عقد التاج وممك قبيمتي أسد ونزار ومموكيم، وصد بني محج؟ حتى اليوم، وجاء بنجاح إلى حصار 

نجران عاصمة شمر، وممك قبيمة معد، وقسم عمى أبنائو الشعوب، وجعميا فرساًنا لمروم، فمم يبمغ ممك مبمغو 

 من شير كسمول، السعادة ألوالده" . 6يوم ، 006حتى اليوم، ومات سنة

ومن أسف أن النص ال يشير إلى بقية "اسم "شمر" صاحب مدينة نجران، لنعرف من كان "شمر" ىذا،       

ن كان قد أشار إلى أن قتاال دار حول نجران بين قوات امرئ القيس وقوات شمر، وأن النصر كان من نصيب  وا 

ىب إليو "فون فيسمان" من أن "شمر ييرعش" كان يعاصر امرئ القيس ممك األولين، فإذا كان صحيًحا ما ذ

أن بالد العرب كانت في أوائل القرن الرابع الميالدي  -فيما يرى الدكتور جواد عمي-الحيرة، فإن ىذا يعني 

نوبيين، ميداًنا لمتسابق بين ىذين الرجمين القويين، وأن العرب قد انقسموا إلى حزبين: عرب شماليين، وعرب ج

وأن امرأ القيس، كان قد توغل في بالد العرب حتى بمغ نجران، وأعالي العربية الجنوبية، وأخضع القبائل العربية 

المذكورة في النص، التي يرى النسابون أنيا قبائل عدنانية في غالبيتيا، وأن وصول امرئ القيس إلى حدود 



لوجو أمام "شمر ييرعش"، ومن ثم فقد بدأ النزاع بين الرجمين  العربية الجنوبية من ناحية الشمال، قد جعمو وجًيا

. 

وعمى أي حال، فميس بعيًدا أن يحدث صدام بين امرئ القيس وشمر ييرعش، أو بأي ممك آخر يممك        

نجران، ما دام األول قد حكم قبائل معد التي تسكن الحجاز ونجد، وتتصل منازليا بتخوم نجران، وقد خضعت 

ذ الحيرة، ألن نص شمعون من "بيت رشام" يذكر األعراب الشماليين والمعديين في معسكر المنذر معد لنفو 

 الثالث ممك الحيرة، واألمر كذلك بالنسبة إلى نص "مريغان" .

" أن "مر القيس بن عمرو ممك خصصتين" إنما 161ىذا وقد استدل بعض الباحثين من نص "ريكمانز        

ممك الحيرة، كما أن ىناك من يرى أن "شمر ذي ريدان" المذكور في النص، إنما ىو  ىو "امرؤ القيس البدء"

"شمر ييرعش"، اعتماًدا عمى ورود االسمين "شمر ذي ريدان، وشمر ييرعش" في وثيقتين مدونتين في معبد 

ومن ثم فإن  اإللو المقة بأوام في مأرب، ومؤرختين بسنتي "تبع كرب بن ودد إل بن حزفر"، الثالثة والسادسة،

"مالك" ممك كندة كان معاصًرا لكل من امرئ القيس وشمر ييرعش، وبالتالي فإن ىذه النتائج تتعارض وما ذىب 

م، وأنو ساعد "أذينة" ممك تدمر في 071إليو األستاذ "شرف الدين" من أن "شمر ييرعش" قد حكم قبل عام 

 حروبو ضد الفرس .

 نممك دليال عمى أن حرًبا دارت رحاىا بين امرئ القيس ممك الحيرة، وشمر وأيًّا ما كان األمر، فإننا ال       

"، فيما يرى البعض، إنما يشير إلى حرب بين الرجمين دارت رحاىا في "وادي 718ييرعش، غير أن نص "جام 

عتود"، ىذا ورغم أننا ال نعرف كذلك كيف استطاع "شمر ييرعش" ضم حضرموت إلى سبأ؟ فإن ىناك من يرى 

بزمن قصير، كما أن  -لممرة األولى-ن ذلك قد تم في القرن الرابع الميالدي، وقبل استيالء الحبشة عمى العربية أ

-" قد أشار إلى حرب استعر أوارىا بين حضرموت، و"شمر ييرعش" في "وادي السر" "سررن" 717نقش "جام 

ي ىذا النص بمقب "ممك سبأ وذي وأن شمر ييرعش قد لقب ف -عمى مبعدة سبعة كيمو مترات من وادي شبام

" يشير إلى أن "شبوه" كانت تحت سيادة سبأ، وأن الممك السبئي 770ريدان وحضرموت ويمنات"، وأن نص "جام 



" يشير إلى انتصار "شمر ييرعش" عمى "شرح إيل" Cih 948قد عين عمييا حاكًما من أشراف سبأ، وأن نص "

 في النص شمر يرعش، كما يكتبو األخباريون . ممك حضرموت، كما أن اسم "شمر ييرعش" جاء

ويختمف المؤرخون فيمن خمف "شمر ييرعش"، فذىب "فمبي" إلى أنو "يرم ييرحب" وأنو حكم حوالي عام          

م، وربما كان ابًنا لو، وأما "فون فيسمان" فالرأي عنده أنو ولده "ياسر يينعم"، ولقبو بالثالث، تمييًزا لو عن 601

"ياسر يينعم" األول، الذي عاش قبمو بفترة، ىذا ويذىب "ريكمانز" أن "ياسر يينعم، ولقبو بالثالث،  جده، وعن

نما كان أخوه، وأنيما قد حكما معا حكًما  تمييًزا لو عن جده، وعن "ياسر يينعم" ىذا لم يكن ابًنا لشمر ييرعش، وا 

مرة ثانية إلى أبيو، فأشرك معو ابنو اآلخر  مشتركا، ثم انفرد "شمر ييرعش" بالعرش، وعند وفاتو عاد العرش

"ثران أيفع"، ثم ابنو الثالث "ذرأ أمر أيمن"، ويعارض "فون فيسمان" ىذا االتجاه فيو أمر لم يسبق لو مثيل "أواًل"، 

وألن "ياسر يينعم" يكون قد عاش فترة طويمة، "ثانًيا"، وعمى أي حال، فمقد رأى "فون فيسمان" أن "ياسر يينعم" 

 بنو "ثاران أيفع" .وا

" عن حرب خاض غمارىا أعراب من سبأ ومن كندة، فضاًل عن أشراف من 771ونقرأ في نقش "جام        

المذين جاء اسم كل منيما في  -"أبعل" و"نشق" و"نشان"، بأمر من الممكين "ذرأ أمر أيمن" وأبيو "ياسر يينعم"

بي الجمال، وسبعون من الفرسان، فضال عن من راك 611في أرض حضرموت، وقد اشترك معيم -النقش 

في أرك ودىر ورخيت وأعين -المشاة، وقد تمكن قائد الحممة "سعد تالب" من إحراز النصر في عدة مواقع 

وربما تشير ىذه الحروب إلى انفصال حضرموت وسيرت "سيرتن" عن سبأ، ىذا وقد استعان الجيش،  -خرص

يرة العربية، كما أن رؤساء القبائل قد انتيزوا فرصة االضطرابات كذلك السيطرة عمى سواحل جنوب غرب الجز 

ىذه فأقاموا حكومات إقطاعية، مما يدل عمى أن ىذا العيد، إنما كان من عيود الضعف في حكومة "سبأ وذي 

 ريدان وحضرموت ويمنات" .

-601" وحكم في الفترة "وىذا ويذىب "ألبرت جام" إلى أن "كرب إيل وتار يينعم" قد خمف "ثاران أيفع       

/" ثم "ثاران يينعم" 69-661م"، ثم "ذمار عمي ييبر الثاني "661-661م"، ثم جاء بعده "ثاران يركب ""661

الذي تاله "ممكيكرب ييأمن"، ثم "أب كرب أسعد و"ذرأ أمر أيمن" ، وأما "فون فيسمان" فقد وضع ذمار عمي 



عمي ييبر" مع ابنو "ثاران يينعم"، وحددىا ليما فترة حكم ييبر" بعد "ثاران يركب"، ثم عاد فوضع "ذمار 

م"، ثم "ثاران يينعم" مع ابنو "ممكيكرب ييأمن"، ثم "ممكيكرب ييأمن"، مع ابنيو "أب كرب 611-691مشترك"

 م .911أسعد"و"ذرأ أمر أيمن"، ثم انفرد "أب كرب أسعد" مع ابنو "حسن ييأمن"، حوالي عام 

"، ىي آخر النصوص التي 760، 761، 774بمكان اإلشارة إلى أن نصوص "جام ولعل من األىمية        

نقرأ فييا اسم اإللو الموقاة، إلو سبأ الكبير، وقد عثر عمييا في معبده المعروف بـ "أوام" في مأرب، وترجع إلى 

قوم منذ ذلك العيد أيام "ثاران يينعم" وابنو "ممكيكرب ييأمن"، وليس من شك في أن ىذا إنما يشير إلى إعراض ال

كما كان -وبداية عصر الديانات السماوية، بل إن الممك "ممكيكرب ييأمن" قد تجاىل المقة ولم يتقرب إليو -

نما بدأ يتقرب إلى اإللو "ذي سموي" "رب السماء"، مما يدل عمى أن عقيدة التوحيد إنما بدأت  -يفعل أسالفو وا 

نما كان تأخذ طريقيا إلى مموك سبأ، منذ اختفاء اآل لية الوثنية، أمام رب السموات، األمر الذي لم يحدث فجأة، وا 

عبارة عن تطور يتصل بالمعبود الذي كان يقدس إلى جانب "تالب"، واسمو "ذو سماوي"، وكذا "اهلل" سيد 

السموات واألرض، ثم بعد ذلك سرعان ما يظير "الرحمن" في صورة ال تعدليا تمك الصورة التي نجدىا في 

 ود المتأخرة .اليي

وعمى أي حال، فيناك رواية تذىب إلى أن ىذا التطور الخطير في الديانة، إنما حدث منذ أيام "ثاران        

" التي ذىب فييا إلى أن "ثيوفيموس" قد نجح في تنصير الحميريين، Phiiostorgiosيينعم" اعتماًدا عمى رواية "

م" ىو الذي أرسل الرسل 670-611بيزنطي "قسطنطين الثاني" "وبناء كنائس في ظفار وعدن، وأن اإلمبرطور ال

ىو الذي ىجر دينو الوثني  -طبًقا ليذه الرواية-إلى اليمن لمدعوة إلى النصرانية، ومن ثم فإن "ثاران يينعم" 

واعتنق النصرانية، اعتماًدا عمى أن الكتابة التي جاء فييا اسم اإللو "ذي سموي"، والتي عثر عمييا خارج 

، وبعبارة 689، أو عام 668فار"، إنما ترجع إلى عيد قريب من عيد "ثاران يينعم"، أي إلى حوالي عام "ظ

أخرى إلى عيد ابنو "ممكيكرب ييأمن"، وقد جاء فييا اسم ولديو "أب كرب أسعد"و"ذرأ أمر أيمن" كشريكين لو في 

 العرش .



يكتب لو نجحا يستحق التقدير في ميمتو في  وعمى أي حال، فيناك من يذىب إلى أن "ثيوفيموس" لم       

في تمك الفترة في شئون اليمن، وتحريضيم اليمنيين عمى مقاومة نفوذ  -أعداء الروم-اليمن بسبب تدخل الفرس 

 الرومان في بالدىم .

ن ولعل من األىمية بمكان اإلشارة ىنا إلى أن "سد مأرب" قد أصابو تصدع أدى إلى سقوط أجزاء منو، وأ      

عادتو إلى حالتو األولى، ىذا ونشير كذلك إلى أن اسم "ممكيكرب  المكان "ثاران يينعم" قد قام بإصالحو، وا 

عاًما،  61ييأمن" قد جاء محرًفا في المصادر العربية، فيو عند "حمزة األصفياني" "كمي كرب بن تبع" وقد حكم 

، وىو عند القمقشندي "كميكرب بن تبع األقرن"، وىو عند "ابن جرير" "ممكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع"

وقد حكم ثالثًا وخمسين سنة أو ثالثًا وستين سنة، بعد "شمر مرعش" "شمر ييرعش" وأن اسمو "زيد بن شمر"، 

وقد عرف باألقرن لشامة كانت في قرنو، وىو عند ابن األثير "ممكيكرب تبع زيد بن عمرو بن تبع"، وىو عند 

بن تبع"، وىو عند اليعقوبي "ممكيكرب بن تبع"، وىو عند نشوان الحميري "ممكي كرب" وىو المسعودي، "كميكرب 

 الرائد بن تبع األقرن بن شمر يرعش .

وأيًّا ما كان األمر، فمقد جاء بعد "ممكيكرب ييأمن" ىذا، ولده "أب كرب اسعد" وربما كان ىو "أسعد كامل       

تيود من التبابعة، ثم نشر الييودية بين اليمنيين في قصة طريفة،  تبع" الذي يروي اإلخباريون أنو أول من

يذىبون فييا إلى أنو كان قد قدم المدينة المنورة غازيا بعد عودتو من المشرق، ربما ألن القوم قد قتموا ولده الذي 

رجل من  كان قد خمفو فييم وىو في طريقو إلى المشرق، وربما ألن رجال من بني عدي ابن النجار عدا عمى

أصحابو فقتمو، وربما ألنو جاء لنصرة األوس والخزرج من أبناء عمومتو عمى الييود، وىنا جاءه "حبران من ييود 

دعوه أحمدا مرة، -بني قريظة" ينييانو عن تدمير المدينة، ألنيا سوف تكون مياجر نبي سوف يخرج من قريش 

لمدينة، فضال عن إيمانو بدينيما، وقولو شعًرا في وىكذا صرف الحبران تبعا عن تدمير ا -ومحمدا مرة أخرى

متمنيا فيو أن يعيش حتى يراه، فيكون لو وزيرا وابن عم، فضال عن القتال إلى  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -النبي 

شعر من قومو من أذى، ثم أودع ىذا ال -عميو الصالة والسالم-جانبو، ألنو كان عمى عمم بما سيالقيو الرسول 

 عند أىل يثرب ودفعو إلى كبيرىم، وأن القوم كانوا يتوارثونو كابرا عن كابر إلى عيد النبوة .



ويتجو "أب كرب أسعد" صوب مكة في طريقو إلى اليمن، حتى إذا ما كان بين "عسفان" و"أمج" أتاه نفر        

ونو النصح قائمين: "ما نعمم بيًتا هلل َعزَّ من "ىذيل" يغرونو بسمب البيت الحرام، ويستفتي "تبع" أحبار ييود فيصدق

َوَجلَّ اتخذه في األرض لنفسو غيره"، ومن ثم فإنو إن سمبو كان ىالكو فيو، ويعمم الرجل أن الصدق ما نصحا بو 

الحيران الييوديان، فينتقم من ىذيل، ثم يمضي إلى مكة فيطوف بالبيت وينحر الذبائح، ثم يقيم بمكة ستة أيام، 

وكأنو يكسو البيت الحرام، وتتكرر الرؤيا ثالث ليال، ويفعل "تبع" ما أمر بو في  -فيما يرى النائم-ءىا يرى أثنا

منامو، ومن ثم يصبح أول من كسا البيت، ثم يعود إلى اليمن فتتكرر قصة تيوده مرة ثانية، وىنا يروي 

َعَمْيِو َوَسمََّم، يقول فيو: "ال تسبوا أسعد  إلى النبي َصمَّى المَّوُ  -عن طريق أبي ىريرة-األخباريون حديثا نسبوه 

الحميري، فإنو أول من كسا الكعبة"، ثم وصفوه بعد ذلك بأنو كان ممًكا عظيًما، شاعرا فصيًحا، عارفا بالنجوم، 

حدى وخمسين سنة، وكان ممكو ثالثمائة وستة وعشرين سنة، وكان مؤمنا  وىو أحد المعمرين، عمر ثالثمائة وا 

 باهلل .

وليس من شك في أن رواء ىذا القصص، وغيره من أساطير تمتمئ بيا الكتب العربية، كعب األحبار        

ووىب بن منبو، وغيرىما من مسممة أىل الكتاب، وىنا لعل سائال يتساءل: أكان "تبع" ىذا يقول الشعر بمغة 

حمير، حتى ذىب األمر بعمماء  أنيا تختمف كثيًرا عن لغة -من دراستنا لمنصوص القديمة-قريش، ونحن نعرف 

العربية في اإلسالم إلى إخراج الحميرية والميجات العربية األخرى من العربية، التي جعموىا مقصورة عمى العربية 

 التي نزل بيا القرآن الكريم، وحتى قال بعضيم: "ما لسان حمير وأقاصي اليمن بمساننا وال عربيتيم بعربيتنا .

وكذا -ران الييوديان أن ىناك نبيا سوف يبعث من قريش، ومبمغ عممي أن التوراة ثم كيف عرف الحب      

لم يرد فييما نص صريح بذلك، صحيح أن ىناك نصوًصا تشير إلى مبعث نبي من العرب، وأن  -التممود

عميو الصالة -عظم كثيرة، وأن البشارات بمولد النبي اال -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -اإلرىاصات بمولد المصطفى 

أكثر من أن تحصى، بل إن كان ما في بالد العرب يكاد يشير بالتغيير المنتظر، عمى يد رسول اهلل  -والسالم

ولكن صحيح كذلك أنيا لم تشر إلى أنو من قريش بالذات، وأنو  -َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ -وخاتم النبيين 

، وأما نص التوراة الذي تحدث عن البشارة بمبعث نبي من العرب، فيو سوف يياجر إلى المدينة كذلك بالذات



"أقيم ليم نبيًّا من وسط إخوتيم مثمك، وأجعل كالمي في فمو، فيكمميم بكل ما أوصيو بو، ويكون أن اإلنسان 

 الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكمم بو باسمي، أنا أطالبو" .

ثم أليس من المضحك المبكي، أن يكون الييود أشد حرًصا عمى الحفاظ عمى الكعبة، وأكثر توقيًرا ليا،        

من العرب أنفسيم، بل أال يتأنى ىؤالء الرواة حين يجعمون من الييود بالذات، ىداة مموك العرب إلى مكانة 

أن اهلل لم يتخذ لو بيًتا في األرض غيرىا،  -واةكما يزعم ىؤالء الر -الكعبة المشرفة بالذات كذلك، وأن يصرحوا 

فإذا كان ذلك كذلك، فمم لم يحج الييود إلييا، كما كان يفعل العرب؟ ثم ما ىو موقف الييود بالنسبة إلى ىيكميم 

 المشيور بييكل سميمان، والذي يزعمون لو ما يزعمون من قداسة، ما بعدىا قداسة؟.

سوف يسمى "أحمدا" كما جاء في الشعر  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -، أن النبي ثم من أين عرف "تبع" ىذا        

المنسوب إليو؟ بل إنو يسميو كذلك "المصطفى"، عمى أن رواية ثالثة تسميو "محمدا"، ومبمغ عممي أن ذلك لم 

نما جاء ذلك في  -التي سبقت عصر الرجل أو عاصرتو-يرد في نص من النصوص العربية  اإلنجيل، كما وا 

عمى لسان المسيح عميو السالم: }َيا َبِني ِإْسرائيَل ِإنِّي َرُسوُل المَِّو ِإَلْيُكْم -قال سبحانو وتعالى في القرآن الكريم 

 ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُو َأْحَمُد{ .

 -قبل مبعثو بنحو من سبعمائة عام -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -م كيف آمن "تبع" برسول اإلسالم األعظم ث       

ألمجرد أن الحبرين الييوديين قد أخبراه أن يثرب سوف تكون مياجًرا لنبي يخرج من  -كما يروي األخباريون

مك المحظة ما يزال في ضمير الغيب، أضف إلى قريش؟ ال أظن أن ذلك سبًبا كافًيا إليمانو بنبي كان حتى ت

ذلك أن الفترة بين عيد "أب كرب أسعد" وبين مبعث المصطفى، َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم، ليست سبعة قرون بحال 

كما سوف  -م961م، أو حتى عام 901أو عام  -م901من األحوال، فإذا كان الرجل قد مات في حوالي عام 

ذا كان  م، فإن الفرق بين 760َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم، قد انتقل إلى الرفيق األعمى في يونية -الرسول نرى، وا 

 وفاتيما ال تصل إلى أكثر من قرنين من الزمان .

ىدًفا من ورائيا، يقصد منو رفع -بجانب اإلسرائيميات في ىذه الروايات -ومن ثم فأكبر الظن، أن ىناك       

ين إبان النزاع السياسي بينيم وبين العدنانيين، ومن ثم فإن ىذه الروايات جد حريصة عمى أن تقدم شأن القحطاني



أي -لنا "تبًعا" وقومو في صورة أفضل من صورة العدنايين بصفة عامة، والقرشيين بصفة خاصة، فيم 

، فعل ذلك سبأ، كما -َمْيِو َوَسمَّمَ َصمَّى المَُّو عَ -كانوا "أواًل" أول من قال الشعر في مدح المصطفى  -القحطانيين

َصَمَواُت اهلِل -أشرنا من قبل، ويفعمو اآلن "تبان أب كرب أسعد" وىم "ثانًيا" كانوا عمى عمم باسم المصطفى 

وبعثتو، بينما لم يكن العدنانيون يعرفون ذلك حتى ظيور اإلسالم، وىم "ثالثًا" قوم مؤمنون، كسوا  -َوَسالُمُو َعَمْيوِ 

 وعمروه أكثر من مرة، قد قدروا مكانتو قبل ظيور اإلسالم بقرون، حتى إن كان الييود ىداتيم إلى ذلك .البيت 

وأيًّا ما كان األمر، فإن المصادر العربية إنما تذىب إلى أن "أب كرب أسعد" قد خرج من اليمن حتى       

تحير وكان الوقت ليال فأقام مكانو، وصل إلى جبمي طيئ فسار يريد األنبار، فمما انتيى إلى موضع الحيرة 

فسمي ذلك المكان بالحيرة، وخمف بو قوًما من األزد ولخم وجذام وعاممة وقضاعة، فبنوا وأقاموا بو، ثم انتقل 

ياد، ثم توجو إلى الموصل، ثم إلى أذربيجان،  إلييم بعد ذلك ناس من طيئ وكمب والسكون وبمحرث بن كعب وا 

إلى اليمن، فيابتو المموك وأىدوا إليو، ومنيا ىدايا من اليند التي عمم أنيا من  فمقي الترك فيزميم، ثم عاد

 الصين، ومن ثم فقد غزاىا .

وليس من شك في أن "أبا كرب أسعد" قد كتب لو نجحا كبيًرا في توسيع ممكو، وأنو قد بمغ البحر         

األحمر والمحيط اليندي، واألقسام الجنوبية من نجد، وربما كان قد استولى عمى جزء كبير من الحجاز، ومن ثم 

نصر المبالغة فييا إنما قد أفسدىا إلى حد فإن في روايات األخباريين عن فتوحاتو أساًسا من الصحة، إال أن ع

ن كانت تدل في الوقت نفسو عمى قوة شخصيتو، التي مكنتو من إتمام ىذه الفتوح، ومن السيطرة عمى  كبير، وا 

 األعراب، وبالتالي فقد أضاف إلى لقبو "ممك سبأ وذي ريدان .

-911إلى أنيا إنما كانت في الفترة "وقد اختمف العمماء في فترة حكم "أب كرب أسعد"، فذىب فريق        

م"، عمى أن ىناك فريًقا ثالثًا ذىب إلى إنيا في 901-681م"، وذىب آخرون إلى أنيا في الفترة "901أو  901

"م، ولعل السبب في ذلك أن 961م"، ويتجو الدكتور جواد عمي إلى أنيا استمرت حتى عام "901-668الفترة "

م أو عام 908يو ذكر "أب كرب أسعد" وستة من أوالده، إنما يرجع إلى عام "، والذي جاء ف169نص "ريكمانز 

م، فإذا ما تذكرنا أن الرجل 961م، وربما عام 908م، وىذا يعني أن حكم "أب كرب أسعد" قد جاوز عام 969



، فإن حكمو يكون عندئذ قد جاوز نصف القرن 689، أو عام 668قد ذكر مع والده في نص يرجع إلى عام 

لزمان، ولو افترضنا أنو كان شاًبا في العشرين من عمره، فإن الرجل يكون قد عاش حوالي السبعين عاًما، من ا

 وربما أكثر من ذلك بقميل .

ىذا وقد أشرنا من قبل إلى أن "أبا كرب أسعد" قد أضاف إلى لقبو "ممك سبأ وذي ريدان وحضرموت        

م"، فكان بذلك أول من حمل ىذا المقب، ولعل السبب في ذلك إنما ىو ويمنات" جممة "وأعرابيا في الجبال والتيائ

ظيور قوة األعراب وأىميتيم، وبخاصة أعراب اليضاب وجنوب نجد وقبائل تيامة، ومن ثم فقد أصبح ليم تأثير 

في الشئون، الداخمية، ربما قد يصل إلى إحداث تغيير في التنظيم السياسي نفسو، وىكذا أضاف "أب كرب 

" اسميم إلى لقبو، داللة عمى سيطرتو عمييم وعمى خضوعيم لو، وىو في ىذا إنما يتبع سنة أسالفو في أسعد

تغيير ألقابيم، كمما أخضعوا أرًضا جديدة، مضيفين إلى لقبيم ما يدل عمى الوضع الجديد، ومن ثم فإن المقب 

لى قبائل "معد" التي تمتد  -رابيا وقراىابأع-الجديد إنما يدل عمى أن حكم "أب كرب أسعد" قد امتد إلى التيائم  وا 

 منازليا من نجران إلى مكة ونجد .

عمى كتابة دونت  -عمى الطريق بين مكة والرياض-وقد عثر "جون فمبي" في وادي مأسل الجمح         

ج عدة، "، وقد استطاع العمماء أن يستخمصوا منيا نتائ006بمناسبة إقامة حصن في ىذا المكان، عرفت بـ "فمبي 

منيا "أواًل" أن ىذا المكان من جممة األرضين، التي تخضع لمممك "أب كرب أسعد"، ومن ثم فإن نفوذه قد تجاوز 

اليمن حتى بمغ تمك المنطقة من "نجد"، والتي كانت تعد من منازل "معد"معقال لقوات سبئية تحمي ىذا الطريق، 

جوم القبائل التي كانت تغير عمى قوافل التجارة، ومنيا الذي يربط اليمن بنجد وبشرق الجزيرة العربية، من ى

"ثالثًا" أن اليمداني كان قد ذكر أن "ماسل الجمح" إنما كان من مواضع "نمير"، وىو اسم قريب من اسم قبيمة 

"Nomeritae "التي ذكرىا بميني، ومن ثم فقد ذىب البعض إلى أن "مأسل الجمح" إنما كانت من مواضع "نمير "

م" وبعده، ومنيا "رابًعا" أن النص إنما يذكر أن اسم والد "أب كرب أسعد" إنما ىو 64-60م "بميني" "عمى أيا

"حسان ممكيكرب ييأمن"، وليس "ممكيكرب ييأمن"، ومن ثم فقد تساءل البعض: ىل نحن أمام ممك واحد، أم 

 أمام ممكين مختمفين ؟ .



الذي يربط المناطق المرتفعة الزراعية بالمناطق الشمالية، بقيت نقطة أخيرة تتصل بذلك الطريق البري،        

نسبة إلى الممك أب -حيث يصل إلى شمال الطائف، ويتصل بطريق الحجاز، ويعرف بـ "درب أسعد كامل" 

والطريق دون شك، يعد تحوال خطيرا في الطرق البرية القديمة، التي كانت منتشرة في حافة  -كرب أسعد

صمة بالجوف، إذ يشير إلى تحول ىذا الطريق من األراضي السيمة إلى اليضاب التي الصحراء الشرقية المت

يعيش عمييا المزارعون، الذين يعيشون عمى الزراعة التي تعتمد عمى المطر، وقد شمل ىذا التحول فيما شممو 

 طريق البخور والمبان القديم .

ىو "ربيعة بن نصر المخمي"، وأنو قد رأى رؤيا ويروي األخباريون أن الذي خمف "أب كرب سعد"، إنما        

ىالتو فسار بأىمو إلى العراق وأقام بالحيرة وحكم فييا، ومن عقبو كان "النعمان بن المنذر" ممك الحيرة، ثم عاد 

أخو زرقاء اليمامة التي صمبت عمى باب مدينة  -فيما يرى البعض-الممك إلى "حسان بن تبان بن كرب"، وىو 

 سميت فيما بعد "اليمامة" نسبة إلييا، األمر الذي ناقشناه من قبل ."جو"، والتي 

م"، ثم 901-901عمى أن "جون فمبي" قد جعل العرش بعد وفاة "أب كرب أسعد" لشقيقو "ورو أمر أيمن" "      

م" 911-901م" عمى رأي "فمبي" وفي الفترة "911-901إلى ابن أخيو "شرحبيل يعفر" والذي حكم في الفترة "

ن كان "فمبي" عاد مرة أخرى فحدد لو الفترة التي حددىا "ىومل" ولعل من الغريب أن  -عمى رأي ىومل وا 

" ونعت بأنو "ممك سبأ 006رغم أنو ذكر في نص "فمبي  -يتجاىل "فمبي" "حسان ييأمن" ابن "أب كرب أسعد"

 وذي ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابيا في الجبال وفي التيائم" .

روي األخباريون أن "حسان" قد سار بأىل اليمن يريد أن يطأ أرض العرب والعجم، فمما كان بالعراق وي        

كرىب قبائل اليمن المسير معو، فكمموا أخاه عمرا في قتمو وتمميكو من بعده، وىكذا قتل عمرو أخاه، غير أنو 

م في األمور، مما أدى بو في نياية بمجرد عودتو إلى اليمن قد أصيب بمرض نفسي جعمو يفقد القدرة عمى التحك

األمر إلى أن يقتل كل من أشار عميو بقتل أخيو، ثم لم يمبث أن ىمك، ويزعم اإلخباريون أن الحميريين قد تفرقوا 

بعد ىالك عمرو، فاغتصب العرش رجل من غير األمراء، دعوه "لختيعة تنوف ذو شناتر" فقتل خيار القوم، 



ثم جمس عمى -في رواية مزرية سجميا اإلخباريون في كتبيم  -و "ذو نواس"وعبث بأعراض الناس، حتى قتم

 العرش من بعده .

وعمى أي حال، فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى عيد "شرحبيل" يعفر"، لوجدنا أنفسنا أمان نص خطير "جالزر       

قر في النص أن "، يتحدث عن تصدع سد مأرب، وما قام بو الممك إزاء ىذا الحادث الخطير، حيث ن119

"شرحبيل يعفر" قد قام بتجديد بناء السد وترميمو عمى مقربة من "رحب" وعند "عبرن"، فضال عن إصالح أجزاء 

منو حتى موضع "طمحن" "طمحان"، وحفر مسايل المياه وبناء القواعد والجدران بالحجارة وتقوية فروعو، وبناء 

يد سد "يسرن"، ويذكر النص أن ىذه األعمال قد تمت في عام أقسام جديدة بين "عيالن" و"مفكول" و"مفمل" وتجد
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ىذا ويتحدث النص كذلك عن انتشار عقيدة جديدة، فيو يشير إلى ظيور "رب السماء واألرض"، حيث       

ن" أي "بنصر وبعون اإللو رب السموات واألرض"، وىي عقيدة نقرأ فيو "بنصر وردا إلين بعل سمين وأرض

 ظيرت عند أىل اليمن بعد الميالد بتأثير الييودية والنصرانية وال شك .

م" عمي رأي "فمبي" 971-991وينتقل العرش بعد "شرحبيل يعفر" إلى "عبد كالل" والذي حكم في الفترة "        

ن كان "فمبي" قد رأى أن ا في اغتصاب  -بمساعدة األحباش-لرجل كان كاىًنا وشيًخا لقبيمة، نجح و"ىومل"، وا 

العرش لمدة خمس سنين، ىذا وقد ذكره األخباريون بين مموك حمير، وأنو كان يدين بالنصرانية سرًّا، 

ن من  -شأنو في ذلك شأن سبأ، وأب كرب أسعد -قبل مبعثو -َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ -وبالمصطفى  ولده وا 

فأفرشيم رداءه، غير أنيم  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -"الحارث بن عبد كالل"، وىو أحد الذين وفدوا عمى النبي 

ثم خمفو  -وىو تبع األصغر-يرونو قد تولى العرش بعد وفاة "عمرو بن تبان أسعد"، فممك أربًعا وتسعين سنة 

وقد أدى تشابو االسمين "عبد كالل الذي جاء في نص جالزر،  ،1أخوه "مرثد"، وقد ممك سبعة وثالثين عاًما

 وعبد كالل عند األخباريين" إلى أن يرى بعض العمماء أن االسمين لرجل واحد، وأنو كان ممًكا .

ويروي اليمداني أن "حسان بن عبد كالل" أقبل من اليمن، "في حمير وقبائل من اليمن عظيمة، يريد أن        

لى بالده"، فأقبل حتى نزل "نخمة"، فخرج إليو ينقل أحجار الك عبة من مكة إلى اليمن، ليجعل حج البيت عنده، وا 



القرشيون بقيادة فير بن مالك، حيث دارت بينيم معركة ضارية، انتيت بانتصار قريش، وأسر "حسان بن عبد 

قبل، ثم إذا ما تذكرنا أن ىناك كالل"، فإذا كان ذلك كذلك، فإن حممة أبرىة عمى مكة كانت ليا سابقة يمنية من 

من يرى أن "عبد كالل" إنما اغتصب عرشو بعون من أكسوم، فيل ىذا يعني أن الحبشة النصرانية كانت وراء 

ن كان  تمك الحممة؟ لست أدري، فتمك أخبار ال يوثق بيا كثيًرا، ثم إن اليمداني يرفض القصة من أساسيا، وا 

يؤيد حرًبا تنتصر فييا قريش عمى اليمن، ثم يضع تبعة نقل حجارة  ىناك من يتيمو بأنو يمني متعصب، ال

ن لم يبين لنا لماذا فعل" ذلك؟ وما  الكعبة من مكة إلى اليمن عمى عاتق "ىذيل بن مدركو" أحد سادات مكة، وا 

 الفائدة التي تعود عميو من فعمو ىذا؟

" فولداه "معد يكرب يينعم" و"لحيعث م961-971وعمى أي حال، فمقد جاء بعد ذلك "شرحب إيل يكف" "     

م" عمي رأي 111-981م"، ثم "لحيعث ينوف" "981-961م" عمى رأي ىومل ، و"نوف" "941-961ينوف" "

فمبي، وربما كان األخير ىو "لختيعة تنوف ذو شناتر" عند األخباريين، والذين رأوا أنو حكم سبعا وعشرين سنة، 

م"، وىو "زرعة ذو نواس بن تبان أسعد أب 101-101ثم "ذو نواس" "م" 101-941ثم جاء "مرثد ألن ينوف" "

ن ذىب البعض إلى أنو من غير األسرة المالكة ، وأن السبب في  كرب" والذي سمي "يوسف" بعد تيوده، وا 

تسميتو "ذي نواس" أن كانت لو ذؤابتان تنوسان عمى عاتقو ، وعمى أي حال، فيو الممك الذي احتل األحباش 

ن كانت ىذه ليست ىي المرة األولى التي يغزو اليمن في  عيده، وبقوا فييا قرابة نصف قرن من الزمان، وا 

 األحباش فييا اليمن، فذلك أمر لو سوابق خمت من قبل .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


