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 . االسالـ قبؿ العرب تاريخاالولية  ل درامصال                 

 لتاريخ العرب قبؿ االسالـ  منيا : ػػػػػ   عديدة ىنالؾ مصادر   

.  واقدميا االسالـ قبؿ العرب لتاريخ المدونة العربية المصادر اىـ مفالذي ُيعد   الكريـ القرآف 
 اهلل قاؿ.  نصو صحة في الشؾ الى سبيؿ ال صدؽ كتاب وىو.  االطالؽ عمى اوثقيا انو كما

 (( . حميد حكيـ مف تنزيؿ خمفو مف وال يديو بيف مف الباطؿ يأتيو ال: ))  وتعالى سبحانو

.  العربية الجزيرة شبو في العرب لحياة المختمفة المظاىر جميع لنا يصور الكريـ والقرآف 
 في لمحياة مرآة اصدؽ فيو.  والسياسية واالقتصادية واالخالقية الفكرية الناحية يتناوؿ فيو

 التي العربية االقواـ باقدـ تتعمؽ التي االخبار اجممت قد القرآنية واآليات.  الجاىمي العصر
 في القوؿ يفصؿًً  صرفاًً  تاريخياًً  كتابا ليس القرآف الف وذلؾ العربية الجزيرة شبو سكنت

 وقد.  االقواـ    بتمؾ يختص فيما االساس الجوىر آياتو في اجمؿ وانما ،  االحداث جزئيات
 . فييا سكنوا التي المنطقة باسـ ذكروا فيـ الكريـ القرآف فيًً  كثيرا عاد اقواـ ذكر جاء

.   الجباؿ في منحوتة كانت التي منازليـ لنا ووصؼ ثمود اقواـ الكريـ القرآف ذكر كما 
 .  الوثنية عمى يبقوا اف اال  وابو صالح بنبييـ كفروا عندما ذلؾ بعد ىمكوا كيؼ وصؼ ثـ

 في اكثرًً  وتفصيالًً  شروحا لو نجد مختصرة اخبار مف الكريـ القرآف في جاء وما 
 مف حاؿ أي في عنيا االستغناء يمكف ال قيمة تاريخية ثروة الكتب ىذه فاف لذلؾ.  التفسير كتب

 المعروؼ الطبري تفسير يفيدنا المجاؿ ىذا وفي.  الجاىمي العصر عف الكتابة في االحواؿ
 االيات يفسر اف فحاوؿ مؤرخ االصؿ في الطبري الف وذلؾ القرآف أي تأويؿ عف البياف بجامع
 . نزوليا رافقت التي واالجتماعية التاريخية االحواؿ يذكر اذًً  تاريخياًً  تفسيرا

 لما  االسالـ قبؿ العرب لتاريخ القيمة الموارد مف وشروحيا الحديث كتب تعتبر كما 
 . الييا الرجوع مف بد فال العصر ذلؾ الحواؿ مختمفة لنواح اخبار مف حوتو
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 .  الجاىمي الشعر االسالـ قبؿ العرب تاريخ مصادر مف        

 آنذاؾ العرب احواؿ لنا يعكس النو االسالـ قبؿ العرب تاريخ دراسة في الميمة المصادر مف وىو
 فيو يشيع كاف وما ، وسياسية اجتماعية طبيعة مف العصر ذلؾ ساد عما حية صورة لنا ويقدـ. 

 عف نستطيع فأننا( .  العرب ديواف)  نعتوه كما فيو ومعارؼ وعموـ ومعتقدات وعادات تقاليد مف
 والفكرية الدينية لممعتقدات باالنساب التفاخر مف فييا بما االسالـ قبؿ العرب حياة معرفة طريقو

 الشعر اف كما.  وصعاليؾ ، عبيد مف االجتماعية والفئات المترفيف االثرياء بيف والصراع
 جباؿ مف والجغرافية واالنواء الفمؾ مثؿ ومعارؼ عموـ مف العرب عند كاف ما يصور الجاىمي
 .   وغيرىا وآبار وعيوف وودياف

 

 .  االوائؿ المسمموف المؤرخوف االسالـ قبؿ العرب تاريخ مصادر مف     

 شكؿ وعمى شفوية روايات االسالـ سبقت التي الفترة عف وصمتنا التي واالخبار الروايات اف
 يمكف ال ليذا ، االسالمي العصر في الرواة خياؿ نسجيا وقد.  المبالغة تسودىا اساطير

 المراجع في المكتوبة الروايات ىذه الف ، وحذر بحيطة بيا االخذ وينبغي ، الييا االطمئناف
 اماـ حذريف يجعمنا ما وىذا.  الرجاؿ أفواه مف اخذت وانما مدونة مصادر مف تؤخذ لـ االسالمية

 . خمدوف ابف قبؿ مف ذلؾ الى تنبو وقد.  الروايات ىذه

 تندر اسطورية اغمبيا في ىي االولى العربية المصادر في الموجودة اليمانية الروايات اف 
 السادس القرف مف المروية فاالخبار مشوشة كانت وانيا.  الصحيحة التاريخية المعمومات فييا

 عمى وتعمؿ واالسرائيميات الشعبية القصص مف مزيج وىي اليمف عف مضطربة كانت الميالدي
 والمآثر والصناعات الحرؼ وفي الحروب في الحياة جوانب مختمؼ في الجنوب عرب تمجيد

  -:  يأتي بما اليمف عف التاريخية الروايات تميزت وقد.  وغيرىا

 . االسطورية لصبغتيا التاريخية فائدتيا قمة – 0

 . التاريخي التسمسؿ الى تفتقد انيا – 9
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 اذ التاريخي الواقع الى اقرب فيي العربية الجزيرة شبو شماؿ عف جاءت التي االخبار اما 
.  واالديرة بالكتائس تحفظ وكانت وانسابيـ اخبارىـ عمى تحتوي كتب الحيرة في لممناذرة كانت

 وشؤونيـ ومآثرىـ وحروبيـ  آليتيـ عف مجالسيـ في تروى روايات الشمالييف لمعرب كاف انو كما
 .  االجتماعية

 نحو ت)  الجرىمي شريو بف عبيد:  االسالـ قبؿ ما عرب اخبار تناقؿ مف اوائؿ ومف 
 مف وىو.  االسالـ وادرؾ الجاىمية في عاش.  االوائؿ االخبارييف مف وىو(  ـ 86 – 67

 وفد انو ذكر وقد واالخبار بالقصص الناس عندًً  معروفا كاف.  العراؽ في الرقة مف او صنعاء
 ىناؾ ولكف.  العراؽ الى معاوية توجو لما بالحيرة لقيو وانما عميو يفد لـ انو وقيؿ معاوية، عمى
 باخبار يحدثو فصار ، صنعاء مف استحضره معاوية اف عمى العرب المؤرخيف عند اجماع شبو

 المموؾ وكتاب االمثاؿ كتاب الكتب مف ولو ، مرواف بف الممؾ عبد اياـ الى وعاش.  الماضييف
 متأثر قصص طابع ليا كتاباتو في ترد التي االخبار جميع اف الواقع وفي.  الماضييف واخبارىـ

 . النقد ممكة وضعؼ السذاجة تدؿ كما ، باالسرائميات

 اليماني(  ـ 094. :  ت)  منبو بف وىب كاف االوائؿ المسمميف المؤرخيف ومف 
 التي الفارسية االسرات احدى ومف فارسي اصؿ مف ، صنعاء بجوار ذمار اىؿ مف االخباري
 مف انو ويقاؿ.  باالبناء عرفوا الذيف وىـ الجاىمية العصور في العرب بالد جنوب في استقرت

 يعرؼ انو زعـ وقد العربية المؤلفات في المنتشرة االسرائيميات اكثر ترجع واليو ، ييودي اصؿ
 .  المقدسة كتبيـ مف 99 او 73 او 79 و 71 قرأ وانو الكتاب اىؿ احاديث

 عف اخباره اف ونجد.  الكتاب اىؿ وتاريخ اليمف وطنو تاريخ في ينصب وىب اىتماـ اف 
.  المسيحية المصادر في جاء ما مع تتفؽ فيميوف وقصة نواس ذي وتعذيب نجراف شيداء
 الحيرة عرب تاريخ عف معرفة لديو تكف لـ انو غير.  صدوقا ثقة التابعيف خيار مف وىب ويعتبر

 التاريخية المادة عمؽ وقمة السذاجة المجاؿ ىذا في اخباره عمى الغالب اف نجد ولذلؾ والغساسنة
. 



5 
 

 وقصصيـ واخبارىـ حمير مف المتوجة المموؾ كتاب فيي وىب الى المنسوبة الكتب اما 
 ما والمبتدأ(  المجالس عرائس)  كتابو في الثعمبي استغمو الذي المبتدأ وكتاب.  واشعارىـ وقبورىـ

 (  . المغازي)  وكتاب(  االسرائميات)  كتاب وىب الى وينسب.  االنبياء عف قصص اال ىو

 

 قبؿ العرب بتاريخ يتعمؽ فيما المؤرخيف مف لكثيرًً  اساسياًً  مصدرا عبيدة ابو ويعتبر 
(  ىػ 918. :  ت)  التيمي المثنى ابف معمر عبيدة ابو وىو ، الشماؿ عرب سيما وال االسالـ

 العرب باياـ عمما الرواة اكثر انو كما.  التيمي معمر ابف اهلل عبيد لبني مولى وىو قريش تيـ مف
 . وانسابيا

 احصاء المعاصريف احد استطاع وقد المؤرخوف عددىا في اختمؼ كثيرة مؤلفات عبيدة ابو ترؾ
 انو قيؿ وقد ، عناوينيا نعرؼ ال لو مؤلفات فيناؾ ذلؾ ورغـًً  كتابا(  034)  فبمغت مؤلفاتو
 . كتاب مائتي حوالي صنؼ

ًً  عالما(  ىػ 916 او 914:  ت)  الكمبي السائب بف محمد بف ىشاـ المنذر ابو وكاف 
 االخبار تدويف في الفضؿ يرجع واليو ، ومثالبيا ووقائعيا واياميا العرب واخبار باالنساب
 المكتوبة والوثائؽ المصادر الىًً  مستندا المالكة واسرتيا الحيرة بمدينة الخاصة التاريخية
 . المؤرخيف منيج الى الرواة اقرب الطريقة بيذه فيو.  الحيرة واديرة كنائس في الموجودة

 قبؿ العرب احاديث في وىيًً  كتابا 040 تبمغ والتي كميا تصانيفو النديـ ابف اورد وقد 
 في االسالـ قارب وفيما االوائؿ واخبار والمؤودات والمنافرات والبيوتات المآثر وفي ، االسالـ

           االحاديث وفي العرب واياـ والشعر والبمداف االسالـ اخبار وفي الجاىمية امور
 . واالسمار

 احمد بف الحسف محمد ابو اليمداني وىو اال حصيؼ يماني لمؤرخ التعرض مف بد وال 
 . الدمينة ابي وبابف الحائؾ بابف اشتير وقد(  334:  ت)  يوسؼ بف يعقوب بف

 ، والرواية الخبر نقؿ عمى يعتمد لـ انو اذ التأليؼ فيًً  جديداًً  مسمكا اليمداني سمؾ 
 كثيرا لنا وصور ووصفيا االثرية االماكف زار حيث ، والمعاينة بالمشاىدة نفسو عمى اعتمد وانما
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 كاف لالثار وصفو اف جروىماف ذكر وقد ، اليمف في رأىا التي والنميات والتماثيؿ االوابد مفًً 
 الرحالت كثير كاف وانو.  العربية الى وترجمتو المسند قراءة حاوؿ انو كماًً .  دقيقاًً  وصفا

 الجزيرة مسالؾ بيف وقاس ،ًً  دقيقاًً  وصفا ووصفيا العربية الجزيرة اجزاء بيف والتطواؼ
 . وليجاتيـ واالعراب ومسايميا ومواقعيا الجباؿ تعريؼ في وتعمؽ بالدرجات

 بالنسبة القديـ اليمف لتاريخ اخباره في الرواة مف غيره عف يختمؼ ال اليمداني اف ونجد 
 منياًً  كتابا عشر احد عددىا كاف فقد مؤلفاتو اما.  والمبالغات واالساطير لمخرافات الىتماماتيـ

 . والصفراء البيضاء مف العقيقتيف الجوىرتيف وكتاب االكميؿ وكتاب العرب جزيرة صفة كتاب

 صاحب(  ىػ 573:  ت)  الحميري سعيد بف نشواف االوائؿ المسمميف المؤرخيف ومف 
ًً  كتابا صنؼ كما القديـ اليمف تاريخ تدويف في بيا بأس ال فائدة تفيدنا التي ، الحميرية القصيدة

 ( . الكموـ في العرب كالـ ودواء العموـ شمس)  وسماه االفعاؿ وزف عمى المغة في

 

وىنالؾ مصادر اخرى تعتمد في دراسة تاريخ العرب قبؿ االسالـ  منيا النقوش ،                 
والمصادر الكالسيكية ) اليونانية والرومانية  ( ومف اشير الكتاب : ػ بميني ، سترابو،  و كتاب 

 الطواؼ حوؿ البحر االرتيري ، لمؤلؼ مجيوؿ ، والتوراة ، والمصادر الحبشية . 

 

 ؟ العربية الجزيرة شبو جغرافية                            

 حيث مف تعد وىي ، آسيا قارة مف الغربي الجنوب اقصى في العربية الجزيرة شبو تقع       
 المندب باب الى العقبة خميج مف طوليا يبمغ إذ ، العالـ في موجودة جزيرة شبو اكبر المساحة
 0311 البصرة حتى سيناء جزيرة لشبو الجنوبي الطرؼ في محمد رأس مف وعرضيا كـ 9011

 تقع العربية الجزيرة شبو واف.   كـ 9111 مسقط الى المندب باب مف الجنوبي وعرضيا كـ
 في النيؿ عبر الغرب نحو ، القديـ العالـ حوؿ كالحزاـ تمتد التي الصحروات مف سمسمة وسط

 وخالؿ والفرات دجمة سيوؿ عبر الشرؽ ونحو ، الكبرى بالصحراء يعرؼ وفيما االفريقي الشماؿ
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 لو االمر وىذا.  وغوبي التبت في الوسطى آسيا وصحراوات التركستاف بالد الى االيرانية اليضبة
 . واالسالـ العرب بتاريخ يتعمؽ ما في اىميتو

 العالـ في المعروفة الثالث القارات بيف وصؿ ىمزة مثؿ قد العربية الجزيرة شبو موقع واف 
 باب مضيؽ عند افريقيا مفًً  كثيرا ويقترب آسيا مف الغربي الجنوب اقصى يمثؿ فيو ، آنذاؾ

 لعبور كبرى بوابة كاف الذي السويس برزخ عبر بافريقياًً  مباشراًً  اتصاال ويتصؿ ، المندب
 . والمغرب مصر الى آسيا ومف العرب جزيرة مف اليجرات

 سبيؿ عمى العرب جزيرة صفة العربية الجزيرة شبو عمى العرب الجغرافيوف اطمؽ لقد 
 الخميج المشرؽ مف بيا يحيط حيث ، الجوانب جميع مف بيا المياه الحاطة وذلؾ والمجاز التشبيو
 اليندي المحيط الجنوب مف ويحدىا.  الجنوبي البحر القدماء العراقيوف عميو اطمؽ الذي العربي
 وقد.  القمـز بحر اسـ العرب الجغرافيوف عميو اطمؽ وقد ، االحمر البحر الغرب مف بيا ويحيط

 القمـز الى السواحؿ مف طردتو وما أيمة شـر الغرب مف يحدىا العربية الجزيرة اف اليمداني ذكر
 يكوف اف يمكف ال الفرات نير اف والحقيقة ، الفرات نير فيحدىا الشماؿ مف اما.  مصر وفسطاط

 بانو الحد ىذا وصؼ فقد لذا.  بيا المحيطة الثالثة بالبحارًً  شبييا العرب جريرة لشبوًً  حدا
 الناحية مف تشكالف العربية الجزيرة وشبو الخصيب اليالؿ منطقة الف وذلؾ ، وىمي خط

 الوىمي الخط ىذا فاف التاريخية الناحية مف واما.  فصميا يمكف ال طبيعية وحدة الجيولوجية
 السنيف بمئات الميالد قبؿ الخط ىذا شماؿ في العرب سكف فقد ، وخطأ وىـ ىو ، المتصور

 وسكنوا ، الشاـ اطراؼ بمغوا حتى البادية في وامتدوا الغربية الفرات نير ضفة مف العراؽ سكنوا
 القدامى الكتاب ادخميا أرضوف وىي.  الشرقية النيؿ ضفاؼ بمغوا حتى سيناء وطور فمسطيف في
 الف العرب وببالد بالعربية ودعوىا ، العرب مساكف جممة في والسرياف والعبرانييف اليونانييف مف

 . العرب مف كانوا سكانيا اغمب

 وىـ فييا يعيشوف كانوا الذيف االقواـ اسـ مف اسميا العربية الجزيرة شبو استمدت لقد 
 في الييـ االشارة وردت وقد.  االشوريوف ىـ االسـ ىذا عمييـ اطمؽ مف اقدـ اف ويبدو العرب

 دمشؽ ممؾ عمى حممة ـ. ؽ 854 سنة قاد الذي الثالث شممنصر الممؾ اياـ مف اشوري نص
 . جػُندب يدعى عربي شيخ الحمفاء ىؤالء بيف وكاف ، وحمفائو
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 البدو مف اكانوا سواء كافة العرب عمى تطمؽ عامة قومية صفة غدت قد العرب كممة اف ويبدو
 قولو نحو العاـ المعنى بيذا ليا الكريـ القرآف استخداـ بدليؿ بقميؿ االسالـ قبيؿ الحضر مف او

 (( . ظمموا الذيف لينذرًً  عربياًً  لسانا مصدؽ كتاب وىذا: ))  تعالى

 

 ؟ الكالسيكي التقسيـ حسب العربية الجزيرة شبو اقساـ                

 مف الكالسيكيوف الجغرافيوف كتبو ما ىو العربية الجزيرة شبو تقسيمات مف وصؿ ما اقدـ اف 
 القرف في العرب بالد عمييا كانت التي السياسية الناحية مع يتفؽ تقسيـ وىو ، والروماف اليوناف
 اجزاء معظـ اليمف ويشمؿ السعيدة العربية تسمية عميو اطمقوا الذي االوؿ فالقسـ.  لمميالد االوؿ

 . العربية الجزيرة شبو جنوب

 والروماف اليوناف الكتاب يقـ ولـ الصحراوية العربية اسـ عميو اطمقوا فقد الثاني القسـ اما 
 البادية بيا يقصدوف كانوا انيـ مؤلفاتيـ مف يفيـ انو اال ،ًً  دقيقاًً  تعيينا حدودىا بتعييف

 واف.  الشاـ بادية باسـ المعروفة البادية وىي ، والشاـ العراؽ بيف تفصؿ التي الواسعة
(  أربى ماتو)  البابمييف وعند(  أربى)  لو يقاؿ ما اآلشورييف عند تقابؿ كانت العربيةالصحراوية

 ( . أربانة)  والفرس السرياف وعند

 العربية اسـ العربية الجزيرة شبو مف الثالث القسـ عمى والروماف اليوناف اطمؽ وقد 
 عاصمة(  بطرا)  مف اتخذت التي االنباط ومممكة سيناء جزيرة شبو بو يعنوف وكانوا الصخرية

 . ليا

 وكتابات العربية الجزيرة شبو عف والروماف اليوناف الجغرافييف كتابات بيف المقارنة وعند 
 االكبر القسـ العربية الجزيرة شبو حدود مف اخرجوا قد االخيريف اف يتضح المسمميف مف نظرائيـ

 ، الصحراوية العربية وكذلؾ ، الصخرية بالعربية – والروماف اليوناف أي الكالسيكيوف دعاه مما
 امر وىو.  العربية الجزيرة شبو جنوب الواقعة االجزاء أي السعيدة العربية عمى اىتماميـ وركزوا

 . والتاريخ  الجيولوجيا حقائؽ مع ينسجـ ال
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 طبيعتيا الىًً  استنادا العرب بجزيرة اسموىا ما بتقسيـ الجغرافيوف ىؤالء قاـ كما 
ًً  جزءا كانت الديار ىذه جميع الف ربما ، والروماف اليوناف فعؿ كما السياسية وليس ، الجغرافية

 فقد وىكذا.  سياسية زاوية مف اقساميا الى لمنظر ضرورة يجدوا لـ ثـ ومف ، االسالـ دار مف
 . واليمف والعروض ونجد والحجاز تيامة:  ىي رئيسة اقساـ خمسة الى العرب جزيرة شبو قسموا

 

 ؟ العربية الجزيرة لشبو االسالمي التقسيـ                      

 : التالية االقساـ الى العربية الجزيرة شبو المسمميف الجغرافيوف قسـ        

  تيامة – 0

 اليمف مف تمتد وىي ، االحمر البحر الى السراة جباؿ غرب مف الممتدة االرض وىي 
 وقد( .  الساحمة)  و(  الغور)  ليا قيؿ تيامة ارض والنخفاضًً .  شماال العقبة الىًً  جنوبا
 مدنيا ومف.  والرطوبة الحرارة بشدة البحر مف وقربيا ارضيا انخفاض بسبب مناخيا اتسـ

 تيامة ومف ، تيامة مف مكة يجعؿ مف العرب مؤرخي ومف ، وقنفذة ومخا الحديدة الساحمية
 مكة فرضة ، جدةًً  ايضا ومنيا..  البحر مف بالقرب تقع صغيرة مدينة وىي ، ينبعًً  ايضا

 اوؿ وبيف الحجر بيف تقع واحة وىي وتبوؾ الحديبيةًً  ايضا تيامة ومف.  بالتجارة عامرة وكانت
 . الشاـ

 

  الحجاز – 9

 الساحؿ وبيف نجد في العالية االرض بيف تحجز التي السراة جباؿ سمسمة ىي الحجاز اف 
ًً  جنوبا اليمف مف تمتد جبمية طبيعة ذات منطقةًً  اذا الحجاز فمنطقة.  تيامة المسمى الواطئ
 لمقسـ ويقاؿ ، الحجاز ارض مف وفمسطيف تبوؾ العمماء مف قسـ عد وقدًً .  شماال العقبة وحتى

.  االسـ بيذا المسماة الجبمية السمسمة الى نسبة ، وحسمي مديف ارض الحجاز مف الشمالي
 جباؿ بسمسمة الحجاز جباؿ سالسؿ وتتصؿ ، ميؿ 711 الشماؿ الى الجنوب مف الحجاز وطوؿ
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 عمييا الثموج تتساقط وقد مرتفعة الحجازية الجباؿ ىذه قمـ وبعض ، البادية عمى المييمنة الشاـ
 . البحر سطح عف ـ 9311 يرتفع الذي وباغ كجبؿ

 ، بدا ووادي ، نخاؿ ووادي ، اضـ وادي منيا ، كثيرة ودياف تتخمميا الحجاز بالد اف 
 موسـ في واالمطار العيوف بعض مياه فييا تجري الودياف ىذه واف.  الدبدباف ووادي القرى ووادي
 تجار حرص فقد لذا.  جانبييا عمى الزروع وبعض النخيؿ اشجار بزراعة يسمح مما الشتاء
 الودياف ىذه عبر يمر الذي الطريؽ سموؾ عمى والشاـ اليمف بيف التجارة في يعمموف الذيف القوافؿ

 . القديـ العالـ في التجارية الحركة شراييف مفًً  شريانا الطريؽ ىذا غدا حتى. 

 مدف عدة القوافؿ طريؽ عمى نشأت فقد التجارة لحركة بالنسبة الحجاز بالد والىمية 
 القوافؿ لتجار الخدمات تقديـ اجؿ مف القرى ووادي وخيبر والطائؼ والمدينة مكة مثؿ تجارية

 . مكة مدينة المجاؿ ىذا في الحجاز مدف ابرز وكانت ، تجارية صفقات في معيـ والدخوؿ

 : نجػػد – 3

 ، واضحة حدود ليا ليست ، واسعة منطقة وىي العربية الجزيرة شبو قمب نجد ىضبة تعد 
 مياه مناطقيا مف قسـ في تتوفر كما.  واليمف تيامة وشماؿ والشاـ العراؽ جنوب بيف تقع وىي

 ابرز ومف ، منيا المياه استخراج عند الخصبة الواحات بعض وقياـ الزراعة عمى تساعد جوفية
 المناطؽ بعض توجد كما.  الوسط في حنيفة ووادي نجد شماؿ في الرمة وادي المناطؽ ىذه

 . الخرج و الحريؽ منطقة مثؿ واآلبار العيوف توافر بسبب نجد جنوب في المعشبة

 ، وتيامة الحجاز ولي ما وىو ، العالية نجد ، قسميف الىًً  نجدا العرب عمماء قسـ وقد 
 . العراؽ ولي ما وىو ، السافمة ونجد

 

 : العروض – 4

 والبحريف اليمامة مف تتألؼ وىي ، الخالي الربع وشمالي نجد جنوبي المنطقة ىذه تقع 
 مف الغربي الجانب عمى تقع ساحمية وسيوؿ صحارى المنطقة ىذه اراضي وغالب واالىما وما

 مف تمتد التي قطر جزيرة شبو:  منيا ، عدةًً  اقساما العروض منطقة وتضـ.  العربي الخميج
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 وفييا ، المؤلؤ واستخراج االسماؾ بصيد يشتغموف سكانيا وكاف ، االحساء حدود الى عماف
 لمخارج تصدر كانت القطرية والمنسوجات الثياب مف بانواعًً  قديما اشتيرت وقد ، قميمة واحات

. 

 والبحريف االحساءًً  قديما ليا يقاؿ وكاف االحساء فيي العروض مف الثانية المنطقة اما 
 . الساحمية المنطقة في توجد التي اآلبار مف يخؿ لـ واف ، صحراوي سيؿ منيا االكبر والقسـ ،

 التجارية المدينة(  جرىا)  موضع انيا العمماء يعتقد أثرية خرائب ىجر مف بالقرب وتقع 
 ، العالمية التجارية المحطات مف محطة وكانت ، القديـ العالـ في امرىا اشتير التي العظيمة

 .العراؽ قاصدة العرب بالد جنوب مف ترد كانت التي القوافؿ طرؽ ممتقى وكانت

 ظيور عند اليمامة في وكاف.  حجر وقاعدتيا(  جو)  باسـ تعرؼ فكانت اليمامة اما 
 انيا يظف قديمة ابنية قربيا في اف الى اشير كما ، سدوس مدينة اشيرىا مف وقرى مدف االسالـ

 مف( الفاو قرية)  في عمييا عثر التي اآلثار لبعضًً  صورا فميبي نشر وقد.  حمير آثار مف
 . الميالد قبؿ الثاني القرف الى تعود الجنوبية العربية بالميجات كتابات ضمنيا

 : اليمػػف – 5

 في اختمؼ وقد.  يمنات أو يمنت باسـ الجنوبية العربية النصوص في اليمف اسـ ورد 
 ارض الف والبركة اليمف مف مشتؽ االسـ ىذا اف ذكر مف فيناؾ االسـ بيذا اليمف تسمية سبب
 وثمارىا اشجارىا لكثرة الخضراء واليمف السعيدة باليمف وصفت لذا العرب بالد أخصب اليمف

 وذلؾ اليميف اتجاه الى نسبة االسـ بيذا سميت اليمف اف الى آخروف ذىب حيف في.  وزروعيا
 موت حضر اقاليـ اليمف ارض وتشمؿ.  يمينو عمى فتكوف الشاـ الى مكة مف يتجو لمف بالنسبة
 الخميج ساحؿ عمى العرب جزيرة شبو مف الشرقي الركف الى تصؿ حتى وعماف وظفار وميرة

 . العربي

 الحجارة فيو تكثر الذي موت حضر اقميـ الجبمي اليمف اقميـ مف الشرؽ الى ويقع 
 اراضي ويخترؽ.  باالحقاؼ تعرؼ تموؿ شكؿ في كثيرةًً  رماال بو باف ويوصؼ ، البركانية

 المتفرعة الودياف وفي ضفافو عمى الناس ويزرع ، االمطار سيوؿ فيو تجتمع واد موت حضر



12 
 

 مدينتيا باسـ عرفت التي ميرة بالد تقع موت حضر مف الشرؽ والى.  المزروعات بعض عنو
 ( . الشحرًً )  ايضا

 جزيرة شبو مف الشرقي الجنوبي الركف في موت حضر شرؽ يقع اقميـ فيو عماف اما 
 متموجة وىضاب جبمية اماكف مف عماف اراضي وتتألؼ.  العربي الخميج مدخؿ عمى العرب

 اما.  الزراعة عمى تساعد التي المياه مصادر فييا وتتوافر حار ومناخيا ، ساحمية وسيوؿ
 ( . صحار)  مدينة فيي عاصمتيا

 بالتجارة االشتغاؿ عمى بالدىـ موقع حفزىـ وقد ، االزد العرب مف عماف اىؿ وغالب 
ًً  اعدادا عماف في اف كما واليند افريقية بسواحؿ وروابط صالت ولمعمانييف.  البحر وركوب

 . والفرس والينود الزنوج مف كبيرة

 اواسط وحتى افريقيا شماؿ مف الممتدة الصحارى سمسمة في حمقة العربية الجزيرة شبو اف 
 . المطر قميؿ جاؼ ، حار ، قاري مناخ انو مناخيا عمى الغالبة السمة كانت فقد ثـ ومف ، آسيا

 في تفمح لـ فانيا جيات ثالث مف العربية الجزيرة بشبو البحار احاطة مف الرغـ وعمى 
 لـ العربي والخميج االحمر البحر مفًً  كال الف وذلؾ قوية بصورة الجفاؼ عوامؿ مقاومة
 فاف الجنوب في العربي البحر اما.  منيما كؿ لضيؽ وذلؾ الجفاؼ شدة مف الحد عمى يساعدا
 واف ، العربية الجزيرة شبو مف تميو التي االطراؼ في االمطار سقوط عمى ساعدت قد رطوبتو

 رياح عمى تفسد السنة مف معينة مواسـ في العربية الجزيرة شبو تنتاب التي السموـ رياح كانت
 . الجزيرة شبو اعماؽ الى تمضي اف قبؿ رطوبتيا وتمتص عمميا االمطار بمياه المحممة البحر

 الحجاز ففي.  العربية الجزيرة شبو في قميمة العموـ وجو عمى االمطار اف نالحظ وىكذا 
 االمطار تنياؿ قد كما.  سنوات لعدة المطر ينحبس وقد ، متقطع نحو عمى االمطار تسقط
 . بالغرؽ المدف السيوؿ وتيدد بالماء الودياف فتمأل بغزارة

 الصيؼ فصؿ في موسمية امطار عمى بحصولو العربية الجزيرة شبو جنوب ويتميز 
 ىذه في الخضرة وتمتد.  وعماف وعسير اليمف في منتظمة وزراعة ، خضر مراع لنشوء تكفي

 . الساحؿ مف ميؿ مائتي نحو الى االقاليـ
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 ظير اف العربية الجزيرة شبو اقاليـ عمى النحو ىذا عمى االمطار توزيع عمى ترتب لقد 
 تساعد االمطار مف نسبة فييا تسقط التي المناطؽ ففي ، فييا الحياة انماط مف اساسياف نمطاف

 مؤسسات مف عنيا تفرع وما المستقرة الحضرية الحياة ظيرت المنتظمة الزراعة ظيور عمى
 الجزيرة شبو شماؿ في الخصيب اليالؿ ومنطقة اليمف في االمر ىو كما وسياسية اجتماعية

 عمى غمبت فقد ضئيمة بنسب فييا تسقط او االمطار فييا تسقط ال التي المناطؽ اما.  العربية
 . ومواشييـ ابميـ لرعي والماء الكأل عفًً  بحثا الدائـ والتنقؿ البداوة حياة اىميا

 والصمغ والمباف البخور القديمة العصور في بزراعتو اليمف اشتيرت ما اىـ مف وكاف 
 ومنطقة االدنى الشرؽ بمداف الى بتصديرىا اليمف انفردت التي المنتوجات ىذه كانت وقد ، والمر
 . وغناىا رخائيا مصدر المتوسط البحر

 انتاج الى تعدتيا بؿ الذكر اآلنفة السمع عمى الزراعية اليمف منتوجات تقتصر ولـ 
 التيف مثؿ الفاكية وانواع والبقوؿ الخضر عفًً  فضال واالرز والذرة والشعير كالحنطة الحبوب

 . والتمر والزيتوف والرماف واالعناب

 االقاليـ جميع الى امتد انو بؿ اليمف عمىًً  موقوفا الحاصالت ىذه انتاج يكف ولـ 
 مثؿ الماء مف مناسبة كمية فييا تتوافر التي االخرى المناطؽ وبعض العرب جزيرة مف الجنوبية

 . وغيرىا وخيبر ويثرب كالطائؼ الحجاز مدف بعض

 التي العربية االقاليـ عرفت لذا.  والزراعة المياه بتوافر واستثمارىا الحيوانات تربية وترتبط 
 والخيؿ والبغاؿ والحمير والماعز واالغناـ كاالبقار الحيوانات تربية الزراعة اسباب فييا تتوافر

 مف كثيرة انواع بوجود لمحيواف الحياة اسباب فييا التي االقاليـ ىذه سمحت كما.  وغيرىا والجماؿ
 الوحشي والبقر والضبع الوحشي والقط والذئب والثعمب والفيد والنمر كاالسد البرية الحيوانات
 .  الحيوانات ىذه مف الكثير يصطادوف العرب وكاف.  وغيرىا والغزاؿ والنعمامة

 ، العرب عند خاصة بمكانة االليفة الحيوانات جميع بيف مف انفرد قد الجمؿ اف ويالحظ 
 آخر لحيواف فميس المناخية العربية الجزيرة شبو ظروؼ مع والتكيؼ العيش عمى قادر النو وذلؾ
 العرب مركب انو ثـ.  الجمؿ مثؿ وعطشيا مشقاتيا وتحمؿ واختراقيا البوادي اجتياز عمى القدرة

 اىؿ)  لالعراب قيؿ حتى البيوت لصنع بالوبر ممونيـ وىو ، وماءىـ تجارتيـ ويحمؿ يحمميـ ،
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 لحـ الى احتاجوا واذا ، البادية اىؿ لبف ىو ، االبؿ ولبف.  عديدة اكسية يصنعوف ومنو ،(  الوبر
 . جمده مف وافادوا ، فاكموه ، الجمؿ ذبحوا

 الجماؿ عدد اصبح حتى واستخداميا وتربيتيا الجماؿ اقتناء عمى العرب حرص فقد ولذا 
 المالي التبادؿ في النقود مقاـ يقوـ اخذ الجمؿ اف بؿ.  وغناه لثروتوًً  مقياسا الفرد يممكيا التي

 . وىكذا المنازعات وتحسـ الديات تقدر االبؿ مف وبعدد ، الفتاة مير يقدر االبؿ مف فبعدد ،

 في واستخداميا الخيوؿ انواع اجود تربية في العرب نجح فقد ، الجماؿ عفًً  وفضال 
 لصعوبة وذلؾ ، الجمؿ مفًً  كثيرا اضيؽ كاف منيا االستفادة مدى اف اال ، وحروبيـ تنقميـ

 .  الشديد العطش تحمؿ عمى قدرتيا وعدـ البوادي رماؿ فوؽ الخيؿ تنقؿ

 وكانت.  الحضر مف القريبة والمناطؽ االرياؼ في استخداميا انحصر فقد ثـ ومف 
 لسرعتيا وذلؾ الحروب في استخداميا ىي الخيؿ تربية مف العرب يتوفاىا التي االساس الغاية

 الى الكريـ القرآف اشار وقد.  والسباؽ والميو لمتسمية استخداميا عفًً  فضال الحركة في وخفتيا
 . والزينة والثروة القوة مصادر مفًً  مصدرا بصفتيا الخيؿ

 فاف القديمة العصور في واستثمارىا المعادف عف التنقيب وسائؿ ضعؼ مف الرغـ وعمى 
 جزيرتيـ شبو في الميمة المعادف بعض عمى عثروا قد العرب اف الى يشير ما االدلة مف ىنالؾ

 والفضة الذىب المعادف ىذه اىـ مف وكاف.  منيا واالستفادة استغالليا عمى عمموا قد وانيـ ،
   . والعقيؽ والحديد والصفر

 

  ؟ الموضوع تناولت التي النظريات ابرز و  القديـ العرب موطف             

 فقد ، القديـ العرب موطف عف والنظريات الفرضيات بعض بناء عمى والمؤرخوف يوف اآلثار عمؿ
 والجنوبييف الشمالييف والعرب والعبرانييف واآلرامييف والكنعانييف واآلشورييف االكدييف اف الحظوا

 اسالؼ مف فاستنتجوا ، ومالمحيا اصوليا مف كثير في تتشابو بمغات يتكمموف كانوا واالحباش
 االختالفات واف(  األـ المغة)   سموىا ، واحدة لغة يتكمموف البعيد الماضي في كانوا االقواـ ىذه
 وابتعادىا أخرى مواطف في االقواـ ىذه استيطاف الى ترجع انما االقواـ ىذه لغات بيف وقعت التي
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 األـ المغة عف بأخرى او بصورة تبتعد لغاتيا أخذت الزمف وبمرور وىكذا.  األوؿ موطنيا عف
 ومف.  العامة ومالمحيا األولى األصوؿ وحدة عمى محافظتيا مع مختمفة لغات اصبحت حتى
 : ىي والنظريات الفرضيات ىذه اىـ

 التي العربية الجزيرة شبو القواـ االوؿ الموطف اف افتراض الى الباحثيف بعض ذىب – 0
 الفرضية بيذه القائميف ابرز مف وكاف.  افريقية ىو(  السامية االقواـ)  بػ تسميتيا عمى اصطمحوا

 والمغات السامية المغات في المسائؿ بعض بيف كبير تشابو وجود عمى فرضيتو بنى وقد ، نولدكو
 . القديمة المصرية كالمغة افريقية شماؿ في السائدة الحامية

 والسامييف الحامييف بيف الجسـ تركيب في تشابو بوجود فرضيتو نولدكو دعـ كما 
 ، القوميف كال عند ىزيمة الساؽ عضمة اف يالحظ إذ ، العربية الجزيرة جنوبي سكاف وبخاصة

 . الفكيف بروز في وكذلؾ لمصوؼ الرأس شعر تشابو في يشتركاف كما

 التشابو الف وذلؾ.  قوية تبدو ال نولدكو فرضية الييا استندت التي االدلة اف والحقيقة 
 الجريزة شبو اقواـ بعض ىجرة عف نشأ يكوف قد الجسـ مالمح وفي المغة جوانب بعض في

 ىجرة خالؿ مف ذلؾ تحقؽ وقد ، سيناء جزيرة وشبو المندب باب عبر افريقية الى العربية
 ىنالؾ كونوا حيث ، الحبشة الى الجنوبييف العرب بعض ىجرة وكذلؾ ، مصر الى اليكسوس

 قمميا اف كما ، الجنوبية العرب لغات مف وىي ، الجعزية المغة تتكمـ كانت التي(  اكسوـ)  دولة
 .  الجنوب بعرب الخاص المسند قمـ يشبو

 العربية سكاف وبيف افريقيا سكاف بيف وتركيبو الجسـ مالمح في تشابو ىنالؾ كاف واذ 
 العراؽ في العربية الجزيرة شبو شماؿ عرب وبيف بينيـ التشابو ىذا مثؿ يوجد فيؿ الجنوبية

 . والشاـ

 الفرضية ىذه عف التخمي عمى الباحثيف حممت قد وغيرىا الذكر اآلنفة االعتراضات اف 
 . العربية   الجزيرة شبو القواـ االوؿ الموطف عمى لمتعرؼ اخرى فرضية عف والبحث

 اليضبة ىي العربية الجزيرة شبو القواـ االوؿ الموطف اف الى(  كريمر فوف)  ذىب وقد – 9
 اقواـ لغات دراسة الف وذلؾ ، جيحوف ونير سيحوف نير مف مقربة عمى وتقع آسيا في المركزية

 االصمي الموطف كاف ولما.  المغات ىذه في الجمؿ اسـ وجود الى تشير العربية الجزيرة شبو
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 ليذه االصمي الموطف ىو المكاف ىذا يكوف اف فيفترض آسيا في المركزية اليضبة ىو لمجمؿ
 . االقواـ

 تدجف لـ العربية الجزيرة شبو اقواـ الف الضعؼ غاية في تبدو الفرضية ىذه اف والحقيقة 
 فاف ثـ ومف متنقؿ حيواف الجمؿ اف كما ، الميالد قبؿ الثاني االلؼ في اال وتستعممو الجمؿ

 قد االقواـ ىذه اف افتراض باالمكاف فاف ثـ ومف آخر الى مكاف مف بو والمتاجرة نقمو باالمكاف
 البوادي عبر التنقؿ في ليا مفيدة وجدتيا اف بعد واستخدمتيا االصمي موطنيا مف الجماؿ جمبت

 . العربية

 ىو العربية الجزيرة شبو القواـ االوؿ الوطف اف(  بيترس جوف)  مثؿ الباحثيف بعض ويرى – 3
 أنؼ اف ثـ ، الطوفاف عف التوراة رواية معًً  اتفاقا االماكف اكثر ىو المكاف ىذا الف ، ارمينية
 . العبراني االنؼ الشبو كؿ يشبو ارمينية سكاف

 ، استبعادىا عمى الباحث تحمؿ الفرضية ىذه عمييا قامت التي االسس في التأمؿ اف 
 ، الجسـ مالمح وبقية االنؼ شكؿ فيًً  جميعا تشترؾ ال العربية الجزيرة شبو اقواـ الف وذلؾ

 رأي ىو ، نوح سفينة ورسو الطوفاف عف(  التكويف سفر)  التوراة في ورد ما اف عفًً  فضال
 00 التكويف سفر)  التوراة في ورد آخر رأي مع يتعارض وىو ، نولدكو يقوؿ كماًً  تماما خيالي

 بابؿ مفًً  اصال انحدروا قد العربية الجزيرة شبو اقواـ بينيا ومف الشعوب كؿ كؿ اف يذكر( 0/ 
. 

 ىذه وتذىب ،(  جويدي)  المستشرؽ بيا المناديف ابرز مف كاف قديمة فرضية وىنالؾ – 4
 وقد.  العراؽ جنوب في بابؿ بالد ىو العربية الجزيرة شبو القواـ االوؿ الموطف اف الى الفرضية
 التي والحيوانية والنباتية الجغرافية المفاىيـ في االقواـ ىذه لغات اشتراؾ الى الفرضية ىذه استندت

 .  العراؽ جنوب في اصوليا توجد

 شبو اقواـ لغات بيف المشتركة المصطمحات مف الكثير ىنالؾ اف اذ تفنيدىا تـ النظرية ىذه ولكف
 ، العراؽ جنوب في نشأت قد تكوف اف يمكف ال فانيا ذلؾ ومع والجنوبية الشمالية العربية الجزيرة

 اراض وىي العراؽ جنوب في االقواـ ليذه االصمي الموطف يكوف اف تصور الصعب مف انو كما
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 المسألة اف.  العربية الجزيرة شبو في صحراوية اماكف الى عنيا باليجرة يقوموـ ثـ خصبةً  
 ًً . تماما ذلؾ مف العكس حصوؿ ىو المجاؿ ىذا في لمتصور االقرب

 ، وبروكمماف كويو ودي وسايس شبرنكر ابرزىـ مف وكاف الباحثيف اغمب ذىب فقدًً  واخيرا – 5
 واف نفسيا العرب جزيرة شبو ىو االوؿ العربية الجزيرة شبو اقواـ موطف اف الى وكيتاني وفيمبي
 العربية الجزيرة شبو جنوب اىو ، منيا فيو يقيموف كانوا الذي الموضع تحديد في اختمفوا

 والسواحؿ البحريف سيما وال شرقيا انو اـ نجد ىضبة تقع حيث وسطيا انو اـ ، اليمف وبخاصة
 : يأتي ما ابرزىا مف كاف ادلة جممة الى الرأي ىذا اصحاب استند وقد. ليا المقابمة

 الرطوبة كثير االخيرة الجميدية العصور في كاف العربية الجزيرة شبو مناخ اف كيتاني ذكر.  أ
 .  واالمطار

 انخفض قد الماء اف حتى ، العربية الجزيرة شبو في الجوفية المياه سطح مستوى انخفاض.  ب
 استمراء عمى يدؿ مما عاـ ألفي قبؿ عميو كاف الذي مستواه عفًً  قدما وعشريف سبع زىاء

 . العرب جزيرة شبو في التصحر ظاىرة

 العربية الجزيرة شبو مف الصحراوية المناطؽ بعض عمى عثروا قد الباحثيف بعض اف كما.  جػ
 التاريخ قبؿ ما الى ترجع الصواف مف وادوات ، العذبة المياه في يكوف الذي النوع مف محار عمى

 ىذه اف عمى تدؿ اآلثار ىذه اف.  العصور ىذه الى ترجع عظاـ وبقايا ، الحجرية والعصور
 الجفاؼ عامؿ بسبب ىجروىا قد اصحابيا واف ، بالسكاف مأىولة كانت الصحراوية المناطؽ

 . السنيف اآلؼ منذ اصابيا الذي

 شبو مف الجنوبية االقساـ ىي القديمة العربية لالقواـ االوؿ الموطف اف الى فيمبي ذىب وقد.  د
 .  الخصيب اليالؿ منطقة باتجاهًً  شماال تياجر اخذت الجفاؼ حؿ فمما ، العرب جزيرة

 

 ؟ يجمعيـ عاـ اسـ القدماء العربية الجزيرة شبو القواـ كاف ىؿ               

 المغات اسـ اطالؽ 0780 عاـ في(  شموتسر لودويؿ اوغست)  اسمو نمساوي عالـ اقترح    
 والجنوبية الشمالية والعربية واالرامية والفينيقية والعبرانية والكنعانية االكدية المغات عمى السامية
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 مف واساسية اصمية امور في بينيا كبيرة شبو اوجو لوجود وذلؾ ، وامثاليا والبنطية والحبشية
 باف االعتقاد الى شموتسر العربية الجزيرة شبو اقواـ لغات بيف التشابو ىذا دفع لقد.  المغة جوىر
 جاء ما الىًً  استنادا نوح بف ساـ ىو واحد جد عف االصؿ في انحدرت قد االقواـ ىذه جميع

.  ويافث وحاـ ساـ:  الثالثة نوح اوالد عف التوراة مف – العاشر االصحاح – التكويف سفر في
 . بالسامييف بيا والمتكمميف السامية بالمغات ساـ نسؿ لغات فسمى

 المصطمح ىذا دقة عدـ الثبات حجج جممة الى السامية لمصطمح المعارضوف استند لقد 
 : يأتي ما ابرزىا مف كاف ،

 لـ الميالد قبؿ عشر الثالث القرف في(  السالـ عميو)  موسى النبي بيا جاء التي التوراة اف.  0
 مف الميالد قبؿ والخامس السادس القرنيف في اال ، الخمسة موسى اسفار وىي اجزائيا اقدـ تدوف

 الى قروف سبعة حوالي االسفار ىذه تدويف تأخر ادى وقد.  بابؿ بالد في وىـ الييود احبار قبؿ
 االقواـ الى ونظرتيـ واىدافيـ الييود اغراض مع يتالءـ بما عمييا وتعديالت تحريفات ادخاؿ

 التاريخية لممعموماتًً  دقيقاًً  مصدرا التوراة في الواردة المعمومات تعد فال لذا.  االخرى
 . القدـ في مغرقة عصور عف تتحدث المعمومات تمؾ كانت اذا وبخاصة

 لغوية نظر وجية عمى ينبني ال نوح بف ساـ اوالد عف التوراة في ورد ما اف نولدكو اوضح.  9
(  لود)  و(  عيالـ)  مف كال التوراة عدت وقد.  وسياسية جغرافية اعتبارات عمى قائـ ىو وانما

 السامييف مف الفينيقييف التوراة تعد لـ اخر جانب ومف ، منيـ ليسوا انيـ حيف في ، ساـ ابناء مف
 . السامييف صميـ مف انيـ حيف في

 وحامييف سامييف الى الشعوب تقسيمات عف شموتسر ذكره وما ، التوراة في جاء لما كاف كما.  3
 ريناف ارنست اكد فقد.  عشر التاسع القرف في اوربا في العنصرييف المفكريف بعض عمى تأثير

 عقميتيـ وبتركيب لغاتيـ بتشابو افراده يتميز مشترؾ واحد اصؿ مف منحدر جنس السامييف اف
 الصفات ىذه واف.  التفكير في البساطة الى ميميـو  بالغيبيات وبتأثرىـ لالشياء الجزئية وبنظرتيـ

 يختمفوف بذلؾ وانيـ الجنس في ووراثية بيولوجية عوامؿ الى ترجع السامية العقمية بيا تتميز التي
 . لالمور ونظرتيـ عقميتيـ مستوى في السامييف عمى يتفوقوف الذيف اآلراييف عفًً  اساسا
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 عنصري منظور مف الذكر اآلنفة نظرتو في ينطمؽ كاف ريناف اف الواضح ومف 
 فمـ لذا.  الموضوع ىذا معالجة في والموضوعية العممي البحث قواعد مع ينسجـ ال استعماري

 . والباحثيف العمماء معظـ لدف مف بالقبوؿ آراءه تحظى

 لو االحياء عمماء عند المفيوـ بالمعنى لجنسًً  اسما ليست السامية اف الى اشير لقد.  4
 في وتبايف تمايز السامييف فبيف ، االخرى االجناس عف تميزه خاصة ومالمح جسمية خصائص

 كما ، والمغو االسراؼ مفًً  نوعا عمييـ جنس اسـ اطالؽ يجعؿ الفارقة العالمات وفي المالمح
 مما الجسمية والمظاىر المالمح في الشعوب ىذه مف الواحد الشعب داخؿ فيًً  تباينا ىناؾ اف

 . وغيرىا الشعوب ىذه دماء بيف وامتزاج اختالط وجود عمى يدؿ

 بحضارة يتميزوف الشعوب مف مجموعة بو يقصد السامييف مصطمح فاف ، تقدـ ما ضوء في.  5
 ىذا فاف ، ثـ ومف ، المغة مجاؿ في وبخاصة االمـ مف غيرىـ عف تميزىـ مشتركة عناصر ذات

 . وحضارية لغوية اسس عمى يرتكز وانما بيولوجية اسس عمى يستند ال المصطمح

 يثير فانو العممية الناحية مف دقتو عدـ مف الرغـ عمى السامية مصطمح اف الى اشير لقد.  6
 ، الييود عمى اطمقت قد التسمية ىذه اف يالحظ اذ.  الشعوب عمى داللتو حيث مف االلتباس
 السامية ضد بانيـ وصفوا قد انفسيـ العرب اف بؿ.  السامية ضد بأنيـ يعادييـ مف ووصؼ

 تسمية ايجاد الضروري مف اصبح فقد وىكذا.  السامية االقواـ مجموعة مف انيـ مف الرغـ عمى
 مف ومنيـ.  ولغاتيـ العربية الجزيرة شبو اقواـ عمى لمداللة والسامييف السامية تسمية عف بديمة
 شبو باقواـ سماىا مف ومنيـ.  العرب عف ليـًً  تمييزا ، القديمة العربية باالقواـ تسميتيـ اقترح

 . العرب جزيرة شبو الى نسبة ، الجزرية االقواـ او العربية الجزيرة

 

 .تاريخ الدوؿ الجنوبية                                

 .  ةمعينال دولةػػػػػػػػػػػ   ال 0       

 الى ، وحضرموت نجراف بيف تقع ، سيمة منطقة وىي ، الجوؼ منطقة في معيف دولة نشأت
 التي المياه فييا تتوافر خصبة بتربة المنطقة ىذه وتمتاز.  صنعاء مدينة مف الشرقي الشماؿ
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 طريؽ عمى موقعيا شجع كما.  الصيؼ فصؿ في تسقط التي الموسمية االمطار مف تأتييا
 . التجاري التعامؿ في التوسع عمى الناس التجارة

 ،(  معيف)  باسـ ذلؾ بعد عرفت التي(  قرنو)  مدينة ىي المعينيف مدف اشير مف اف 
 . المعينية الدولة عاصمة وكانت

(  براقش)  مدينة انقاضيا عمى اقيـ التي(  يثيؿ)  مدينة الميمة المعينية المدف ومف 
 كاف انو ويبدو( .  عشتر)  االلو معبد وفييا المعينيف عند الميمة الدينية المراكز مف وكانت

 و(  ىريـ)  و(  رشف)  و(  نشؽ)  مدينة مثؿ اخرى مدف المعينيف لدى وجد كما.  الشكؿ مربع
 خارج انتشروا قد المعينيف اف عمى اآلثار مف يستدؿ كما( .  مكسوـ)  و(  نشف)  و(  كمنة) 

)  ديداف مثؿ الشاـ بالد الى التجارة طريؽ عمى تقع التي المدف في وبخاصة ، الجوؼ منطقة
 . االولى المعينية العصور منذًً  معينياًً  مستقرا وكانت(  العال

 مثؿ العربية الجزيرة شبو خارج المواضع بعض في المعينية النقوش بعض وجدت كما 
 كانت معينية جاليات وجود عمى يدؿ مما(  الجيزة)  في ومصر ، ايجو بحر في ديموس جزيرة

 . البالد ىذه في التجارة تمارس

 ربما آخروف ورأى.  الميالد قبؿ الثالث االلؼ منذ وجدوا قد المعينيف اف بعضيـ افترض 
 في وجدت قد الدولة ىذه اف آخروف رجح حيف في ، الميالد قبؿ الثاني االلؼ اواخر في وجدت
 حيف في الميالد قبؿ السابع القرف بحدود فكانت الدولة ىذه نياية اما.  الميالد قبؿ االوؿ االلؼ
 الباحثيف بعض اتجو وقد ، الميالد قبؿ الثالث القرف بحدود كاف ذلؾ اف الى اخروف ذىب

 . لمميالد الثاني او االوؿ القرف حتى قائمة استمرت قد المعينية الدولة اف الى المعاصريف

 ىذه في الممكي الحكـ واف ،ًً  مموكا كانوا معيف دولة حكاـ اف الى االثرية النقوش تشير 
 مموؾ ذلؾ في شأنيـ كينةًً  مموكا االصؿ في كانوا معيف مموؾ اف ويبدوًً .  وراثيا كاف الدولة

 ( . المكارب)  سبأ

 مزود)  تدعى لمشورى مجالس ليـ يتخذوا اف معيف حكاـ عادة مف كاف انو الى اثير وقد 
 خالفاتيـ في اتباعيـ بيف ولمفصؿ ، االمور في ولمبت ، الوقت لتمضية فييا يجتمعوف فكانوا ،( 
 . 
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.  البالد في الالمركزية االدارة اسموب يتبع كاف معيف دولة في الحكـ نظاـ اف ويبدو 
 في شؤونيا يدير الذي االستشاري ومجمسيا ، ومعبدىا ، بيا الخاصة حكومتيا مدينة لكؿ فكاف
 . والحرب السمـ

 ىو الدولة موظفي مف وغيرىـ القبائؿ وشيوخ الممؾ ممثمي واجبات ابرز كاف لقد 
 ، وغيرىـ والتجار والمالؾ الفالحيف مف الضرائب وجباية ، تأجيرىا او الدولة اراضي استغالؿ

 المدف واسوار الحكومية كاالبنية وصيانتيا العامة المرافؽ بعض انشاء واجباتيـ مف كاف كما
 ضرائب مف عمييـ مفروض ىو ما مقابؿ االعماؿ بيذه يقوموف كانوا وقد.  والمعابد واالبراج

 . العامة االراضي بعض في التصرؼ تفويضيـ مقابؿ او وواجبات

 كاف كما ، شئونو عمى القائموف يستغميا واسعة واراض بو خاصة جبايات لممعبد وكاف 
 . معيف آلية باسـ اليو تقدـ التي النذور مف ضخمة موارد لممعبد

 

 .  ةقتبانال دولةال ػػػػػػػػػػػػػػ  9

 امتد وقد ، بيحاف وادي في الجنوبية العربية مف الغربية االقساـ في قتباف دولة نشأت       
 قتباف دولة اراضي عرفت وقد.  المندب باب عند االحمر البحر ساحؿ بمغ حتى سمطانيا
 وادي في لمري مشاريع فأقاموا بالزراعة القتبانيوف عني فقد لذا.  وبساتينيا مياىيا وبكثرة بخصبيا

 في تتحكـ مصاريؼ وليا طويمة مسافة تمتد رئيسة قناة االثاريوف المنقبوف اكتشؼ وقد.  بيحاف
 االرض في منتشرة شبكة تشكؿ كانت التي الفرعية الجداوؿ عمى بتوزيعيا وتقوـ السيوؿ مياه

)  بػًً  حديثا وتعرؼ(  تمنع)  مدينة ىي قتباف دولة عاصمة وكانت.   الجانبيف عمى الزراعية
 . القديمة العصور في زاىرة مدينة كانت المدينة ىذه اف ويبدو( .  كحالف ىجر

 العامة االمور ويوجيوف ، االلية معابد ادارة عمى يشرفوف كينة االوائؿ حكاميا كاف 
 واف.  االلية مف المقرب الشخص وتعني(  مكرب)  اسـ عمييـ يطمؽ كانت فقد لذا اآللية باسـ
 مف(  وتر عمي سمو)  المكرب ىو المقب ىذا يحمؿ وكاف ، اسمو وصمنا الذيف قتباف حكاـ اقدـ

 حدود ويمدوا نفوذىـ يوسعوا اف المكارب ىؤالء استطاع وقدًً .  تقريبا الميالد قبؿ السادس القرف
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 المندب باب مف الممتد الساحمي الشريط عمى الميالد قبؿ الرابع القرف في سيطرت حتى دولتيـ
 . الشرؽ الى عدف وراء ما حتى

 التي السبأية الدولة كياف في الدولة ىذه تالشت لمميالد الثاني القرف منتصؼ حوالي وفي 
 . العربية الجزيرة جنوب مف واسعة اجزاء عمى سمطانيا بسطت

.  الحكـ في النيابية المجالس نظاـ عرفت قد قتباف دولة اف الى الدراسات بعض وتشير 
 مف بدعوة مرتيف السنة في يجتمع(  القبائؿ مجمس)  باسـ يدعى مجمس فييا كاف انو ذكر فقد

 .  البالد في المختمفة القبائؿ ممثمي عضويتو في يضـ وكاف الدولة عاصمة في الممؾ

 

 .        حضرموت دولة ػػػػػػػػػػػػ  3

 اليمنية الدوؿ بحدود حدودىا وتتصؿ اليمف بالد مف الشرقي الجنوب في حضرموت دولة تقع
 بعض مع بعضيا وسياسية تجارية عالقات في ودخمت ،ًً  بعضا بعضيا عاصر التي االخرى

 عميو قامت الذي الرئيس االقميـ حضرموت وادي شكؿ وقد.  متعددة ومتغيرات ظروؼ ظؿ في
 اتاحت الغرينية تربتو الى باالضافة ، سطحو مف المياه مخزوف وقرب ، اتساعو واف.  الدولة ىذه

 . الجيدة المحاصيؿ استنبات لساكنيو

 ( .  ميفعة)  مدينة ىي.  شبوة مدينة سبقت اخرى عاصمة حضرموت لمممكة 

 عمى شيدت وقد ، البحر ساحؿ عمى يقع وىو ،(  قنا)  فيو الرئيس حضرموت مممكة ميناء اما
 وىو(  الغراب حصف)  يدعى حصف قربيا ويوجد ،(  بيرعمي)  اسميا حديثة مستوطنة انقاضو
 . قنا مدينة حصف

 مف وكانت ، الرئيس حضرموت ميناء القديمة المصادر تؤكد كما(  قنا)  كانت لقد 
 ىذا مف حضرموت تصدرىا التي الرئيسة السمعة وكانت ، الوقت ذلؾ في العالمية التجارة مراكز

.  المباف اشجار مف المستخرجة الصمغية العصارة مف تصنع بخور وىي المباف ىي الميناء
 مادة وىي( .  والصبر المر)  قنا ميناء مف يصدر كاف فقد ،(  البخور)  المباف عفًً  وفضال
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 المادة ىذه كانت وقد ، حضرموت مممكة مف الغربية المناطؽ في تزرع شجيرات مف تؤخذ
 ( . المصرييف قدماء عند)  الموتى جثث وتحنيط والعطور البخور في تستعمؿ

 اسمو وصمنا ممؾ اوؿ واف ، الميالد قبؿ الثاني االلؼ اواخر في نشأت قد الدولة ىذه اف 
 لـ الممؾ ىذا اف الى فيمبي اشار وقد.  ـ. ؽ 0191 سنة حوالي في حكـ وقد(  اؿ صدؽ)  ىو

 مف كذلؾ االمر استمر وقد.  معيف ارض الى تعداىا بؿ وحدىا حضرموت عمى حكمو يقتصر
 ثالثة مدة كذلؾ وظمت ، معيف مممكة في حضرموت اندمجت حيث ـ. ؽ 961 سنة حتى بعده

 سبأ دولة مفًً  جزءا حضرموت اصبحت ـ. ؽ 541 عاـ ومنذ ـ. ؽ 651 عاـ حتى قروف
 مممكة يؤسس اف(  شمس رب ابف بيف آؿ يدع)  استطاع حيث ـ. ؽ 081 عاـ حتى

 عمى المممكة ىذه حافظت وقد ، ـ. ؽ 075 عاـ منذ شبوة وعاصمتيا الجديدة حضرموت
 اف ويبدو.  ـ 65 سنة حوالي في سبأ دولة حكـ تحت وقعت ثـ قرنيف مف اكثر استقالليا

 65 مف الفترة طواؿ السبأية السيادة تحتًً  مموكا وليس مكارب قبؿ مف تحكـ اخذت حضرموت
 . ريداف وذو سبأ دولة في اندمجت حتى ـ 991 سنة حتى ـ

 

 .  وادوارىا االربع سبأ دولةػػػػػ  4

 .فترة حكـ المكاربة   : ػػػػػػػػػػػػ اوال   

(  المقو)   سبأ إلو معبد ادارة عمى يشرفوف ، كينةًً  حكاما أي(  مكارب)  االوائؿ حكاميـ كاف
 . باسمو السبأي الشعب ويحكموف ، القمر إلو أي

 705 الثاني سرجوف الممؾ عيد الى ترجع العراؽ في كتابات عمى اآلثاريوف عثر وقد 
 واالحجار الذىب مف أتاوة عف تتحدث ـ. ؽ 685 سنحاريب الممؾ عيد الى ترجع واخرى ـ. ؽ

 قدميا ىدايا ىي ىنا أتاوة كممة مف المقصود اف ويبدو.  ليما سبأ مكارب قدميا والبخور الكريمة
 . معيـ والسياسية التجارية صالتيـ توثيؽ اجؿ مف االشورييف لممموؾ سبأ مكارب

 سبأ مكارب حكـ مف الحقبة ىذه في التاريخ يذكرىا التي االعماؿ ابرز مف كاف لقد 
 فقد.  حوليا الزراعية االراضي وتوسيع المياه لجمع الودياف عمى السدود باقامة الفائقة عنايتيـ
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 االمطار مياه عمى لمسيطرة(  رحب)  سد بتشييد قاـ قد(  ينؼ عمي سمو)  المكرب اف ذكر
(  بيف امر يثع)  ابنو تولى وقد( .  مأرب سد)  مشروع مف جزء وىو ، السيوؿ مف واالستفادة

 مفًً  كثيرا مكف الذي(  حبابض)  بسد عرؼ آخر سد بتشييد فأمر المشروع ىذا استكماؿ
 . وراءه حجزىا السد ىذا يستطيع التي المياه مف مقدار اكبر مف االستفادة مف االراضي

)  وخميفتو(  بيف أمر يثع)  المكرب خاضيا ضارية حروب اخبار النقوش لنا حفظت وقد 
 حقؽ وقد.  وحضرموت وأوساف وقتباف معيف دولة ضد(  ـ. ؽ 601 – 691 وتر آؿ كرب

 موقع في عميو عثر مطوؿ نقش في مدوف ىو حسبما خصوميـ عمى ساحقة انتصارات السبأيوف
 ( . النصر نقش)  النقش ىذا عمى اطمؽ وقد ، صرواح في الكبير المقو معبد

 عمى المكرب ىذا(  وتر ايؿ كرب)  يد عمى تحققت التي االنتصارات ىذه شجعت وقد 
 حكـ وفترة المكارب حكـ فترة بيف الفاصؿ الحد ىو عيده اصبح وبذلؾ.  ممؾ الى لقبو تبديؿ

 .  سبأ لبالد المموؾ

 ؟ سبأ دولة مموؾحكـ   فترة: ػػػػػ   ثانيا         

 الفترة ىذه وتمتاز(  .  وتر أيؿ كرب)  ىو الممؾ بمقب سبأ حكاـ مف تمقب مف اوؿ كاف   
 .  الجديد لمعيد عاصمة عدت التي مأرب مدينة الى صرواح مدينة مف الحكـ بانتقاؿ

 قد والبحري البري النقؿ لتجارة الفترة ىذه في السبأييف رأسيـ وعمى العرب احتكار اف 
 مواعيد استكشاؼ محاولة الى الميالد قبؿ الثاني القرف أواخر في ودفعتيـ الروماف حسد أثار

 لمنافسة فيو التجارية سفنيـ تسيير عمى والعمؿ االحمر البحر عمى تيب التي الموسمية الرياح
 ىذا تحقيؽ في(  ىبارخوس)  وىو الروماف المالحيف احد نجح وقد ، المجاؿ ىذا في العرب
 جنوب مف البضائع وتجمب اليندي المحيط في تبحر والرومانية المصرية السفف فأخذت اليدؼ

 واخذت ، التجارة يحتكروف يعودوا لـ وىكذا ، السبأييف وساطة الى حاجة دوف مف واليند آسيا
 بضائعيا وتنزؿ االحمر البحر الى اليندي المحيط مف البحري الطريؽ في تسير اليندية البضائع

 الذي البري الطريؽ اىمية تناقص الى ىذا ادى وقدًً .  رأسا العقبة في او المصرية الموانيء في
 . الحجاز وسط الى اليمانية اليضبةًً  مخترقا عدف مف يسير كاف
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 الموارد لضعؼ نتيجة سبأ دولة مموؾ مركز ضعؼ التطورات ىذه عمى ترتب لقد 
 لمخدمات نتيجة االنتعاش عمى الساحمية المدف ساعد قد التطور ىذا اف كما لدولتيـ االقتصادية

 الجنوب في التطور ىذا مف استفاد مف ابرز وكاف.  البحرية لمسفف الموانيء في تقدميا التي
 ( . ظفار)  منطقة أي ريداف منطقة يسكنوف كانوا الذيف الحميريوف ىـ العربي

 واحدة اسرة عمىًً  مقصورا يكف لـ الممكي الدور خالؿ سبأ دولة في الحكـ اف ويالحظ 
 التي القبائؿ قوة الىًً  استنادا الممؾ عمى لمسيطرة بينيا فيما تتنافس كانت أسر عدة ضـ وانما ،

 . الييا تنتمي

 

 ( . الحميرية الدولة)  ريداف وذو سبأ مموؾحكـ    فترة ػػػػػ : ثالثا 

.  ـ. ؽ 019 سنة في أي بقميؿ ذلؾ قبؿ او ، ـ. ؽ 005 سنة حواؿ في يبدأ العيد ىذا اف    
 سنة حوالي في بدأ قد العيد ىذا اف الى واتجيوا الرأي ىذا عف بالتخمي اخذوا الباحثيف اف غير
 . المقب ىذا حمؿ مف اوؿ كاف(  يحضب الشرح)  الف وذلؾ ، ـ. ؽ 31

)  ريداف ذو ممؾ قاـ حينما ظير االسـ ىذا اف ، الجديدة التسمية ىذه ظيور سبب اف 
 ـ. ؽ 94 سنة في كالوس اليوس حممة اثر سبأ عاصمة مأرب مدينة بغزو الحميري(  ظفار

 سبأ لقب)  نفسو عمى اطمؽ فقد لذا.  مأرب احتالؿ في الحميري الممؾ نجح وقد.  ضدىا الفاشمة
 الفًً  طويال يدـ لـ الحميرييف قبؿ مف مأرب مدينة احتالؿ لكف.  ريداف ذو لقبو جانب الى

 واعادوا منيا الحميري الممؾ طردوا مأرب مدينة غرب المرتفعة االراضي منطقة مف سبأ أقياؿ
 اف كما(  ريداف وذو سبأ ممؾ)  بأسـ فحكموا التقميدية السبأية الممكية الساللة الى الحكـ بذلؾ
 ريداف وذو سبأ)  وىو الجديد لقبو عف يتخؿ لـ مأرب مدينة مف طرد الذي ظفار في حمير ممؾ

 ( . حمير مف واالخر سبأ مف واحد ، المقب ىذا يحمالف ممكيف نجد وبذلؾ ،( 

ًً  حروبا واف ، باليمفًً  مضطرباًً  قمقا كاف الوضع اف العيد ىذا كتابات وترينا 
 في المنتصر واف ، اخرى حرب تمتيا اال حرب تنتيي ال ، االياـ تمؾ في تقع كانت متوالية
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 ، ىمداف سادات ىـ والحروب المعارؾ تمؾ في البارزوف والمتشاجروف.  كالخاسر كاف الحرب
 . وقتباف حضرموت وسادات(  ريداف)  اصحاب حمير وسادات

 في واالحباش الروماف واطمع الجنوبية العربية الدوؿ بمجممو الوضع ىذا اضعؼ وقد 
 بحممةًً  آنفا الييا المشار االحداث والرتباط ، شؤونيا في التدخؿ يحاولوف وجعميـ الدوؿ ىذه

 . ـ. ؽ 94 سنة في الروماف بيا قاـ التي كالوس اليوس

 

 . الميالد قبؿ 94 سنة في اليمف عمى جاليوس يوليوس حممة   

 معموماتنا مصدر واف ، الحممة ىذه عف عمييا عثر التي القديمة اليمنية النقوش تتحدث لـ
 الوقت ذلؾ في الروماني مصر لواليًً  صديقا كاف الذي(  سترابو)  كتبو ما ىو عنيا االساس

 ىذه مف الروماف ىدؼ كاف وقد.  السعيدة العربية ضد الحممة ىذه قاد الذي كالوس اليوس
 اعتمد وقػػػػػػد . بالغنى اىميا اشتير التي العرب بالد احتالؿ محاولة سترابو يقوؿ كما الحممة

(  سيالس)  صالح النبطي الوزير معيـ فكاف ، االنباط مف حمفائيـ عمى الحممة ىذه في الروماف
 . االنباط مف مقاتؿ ألؼ رأس عمى

 عف اياـ ستة مسيرة تبعد التي ، نجرانا مدينة ىي لميجوـ تعرضت التي المدف اوؿ كانت 
 ىذه في قتؿ قد انو سترابو زعـ وقد.  والعرب كالوس اليوس جيش بيف معركة دارت.  نجراف

 الى تدعو مبالغة ىذه اف شؾ وال.  الروماف مف رجميف مقابؿ في العرب مف آالؼ عشرة المعركة
 تحقيؽ يستطيعوا كي تسميحيـ ونوعية الروماف جيش عدد حوؿ تساؤالت عدة وتثير.  االستغراب

 احتميا التي المدف ذكر سترابو يواصؿ ثـًً  حقا حصؿ قد كاف اف العجيب االنتصار ىذا مثؿ
(  مأرب)  ماريابا مدينة الى وصموا حتى ،(  يثؿ)  اثروال مدينة فيذكر مقاومة غير مف الروماف

 النكوص ثـ ، فترة محاصرتيا الى الروماف اضطر مما التحصيف قوية كانت مأرب مدينة ولكف ،
 بسبب مأرب قرب المياه كثرة الى ينتبو اف فاتو وقد ، سترابو يقوؿ كما المياه قمة بسبب عنيا
 الجيش اف ىي اخفاءىا سترابو حاوؿ التي الحقيقة اف ويبدو( .  مأرب سد) الشيير السد وجود

 شؾ الًً .  مستحيالًً  امرا العرب بالد في اقامتو امر جعمت عنيفة لمقاومة تعرض قد الروماني
 الى والعودة االنسحاب فضموا فقد لذا الغزاة لقييا التي المقاومة حجـ عمى يدؿ تقدـ مما اف
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 في المحاولة ىذه تكرار الروماف يحاوؿ ولـ الدليؿ وسوء الماء وقمة المناخ بقسوة متذرعيف بالدىـ
 . ينسى الًً  درسا منيا تعمموا اف بعد العرب جزيرة غزو

 

 

 

 .فترة حكـ مموؾ سبأ و ذو ريداف وحضرموت واعرابيما في الطود والتيائـ  ػػػػػػػػػ :رابعا

 الميالدي الثالث القرف نياية قبؿ السبئية الدولة في الحكـ أدوار مف الدور ىذا بدا لقد       
 لقب نفسو عمى اطمؽ الذي الثالث  شمرييرعش الممؾ بحكـ الدور ىذا بداية اقترنت وقد ، بقميؿ
 الفترة خالؿ في افمح قد الممؾ ىذا الف وذلؾ((  ويمنت موت وحضر ريداف وذو سبأ))    الممؾ
 والمناطؽ حضرموت الى سبأ دولة سمطاف يمد اف لمميالد الرابع القرف بداية في حكمو مف الثانية

 و الثغور و الموانئ تقوـ حيث البحر عمى المطمة الساحمية األجزاء فييا بما اليمف مف الجنوبية
((  يمنات))  العربي الجنوب مف الجنوبية األجزاء  ىذه عمى يطمؽ كاف وقد.  قنا ميناء بينيا مف

. 

)  الشماؿ باتجاه التوغؿ في الثالث شميريرعش عيد في نجحت قد السبأية الدولة اف ويالحظ
 لتمؾ تكوف اف يستبعد وال ،(  عتود وادي وراء فيما عسير في الشماؿ عرب مف عشائر وقاتمت

 عمى كتب الذي(  ـ 398 سنة في مات)  الحيرة ممؾ  عمرو بف القيس بامرئ صمة العشائر
 ونزار االسديف أخضع فيمف أخضع وانو كميـ العرب ممؾ انو(   النمارة نقش في)  قبره شاىد
 كاف ربما بانو توحي االشارات تمؾ وكؿ.  شمر مدينة نجراف وبمغ حج مذ شتت وانو ومعد

 وىذا.  بالروماف متينو صالت لو الشماؿ في قوياً  جداراً  يواجو اف أيامو اخريات في شمرييرعش
 .   والفرس شمرييرعش بيف حسنة صالت يفترض ذاتو في

 ، مايراـ عمى تكف لـ الفرس و الممؾ ىذا بيف العالقة اف الى يشير سبئياً  نقشاً  ىناؾ اف غير
 وارض(  اسد)  ممؾ بيـ غزا اليجانو و الفرساف مف اعراباً  قاد قد كاف قواده مف قائداً  اف بدليؿ
)  الحدىما يقاؿ مممكتيف حكـ تحت كانت تنوخ ارض اف النقش وذكر.  الفرس تخص التي تنوخ
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 خسائر بيا شمرييرعش اعراب انزؿ وقد.  كوكب او(  كوؾ)  األخرى و القطيؼ أي(  قطو
 وال ، نجد اعراب مع تاـ اتفاؽ عمى يكوف اف البد شمرييرعش اف تقدـ مما ويستنتج..  فادحة
 يكف لـ لو الخميج وساحؿ االحساء باتجاه التوسع عميو العسير مف كاف اذ ، كندة سادة سيما
 .  بيـ حسنو صالت عمى

)  انفصمت( :   الثالث  يينعـ ياسر)  خمفو الى الممؾ انتقؿ)  شمرييرعش توفي اذا حتى
 السواحؿ في سمطاتيـ الجيش واستعاد(  سيرت)  ارض واستقمت الحكومو تمؾ عف(  حضرموت

 حكومات فكونوا ، الفرصة ىذه القبائؿ وسادات(  االقياؿ)  وانتيز ، الجنوبية لمعربية الغربية
 .   البالد تممؾ الفوضى وعمت ، بعضا بعضيا يحارب ، اقطاعية

 سد مف قسـ تيدـ اإلىماؿ و لمفوضى نتيجة ربما ، الفترة ىذه في انو الى المسند نصوص وتشير
 صالحو با الممؾ فأمر  ، منو ترتوي كانت التي بالمزارع ذلؾ فاضر ،(  حبايض سد) مأرب

 . ـ 341 سنة حوالي في ذلؾ وكاف.  بنائو وباعادة

 يينعـ ياسر الممؾ امر فقد لذا الثناية لممرة تصدع قد مأرب سد اف الئ النقوش اشارت قد
 مف يعاني اخذ  قد مارب سد اف عمى يدؿ ماتقدـ اف.  عميو ماكاف الى واعادتو باصالحو

  بالخطر مأرب بالد في الزراعة مستقبؿ ييدد مما الصيانة وقمة اإلىماؿ

   

 بعد فمف  المموؾ مف عدد ويمنات وحضرموت ريداف وذو سبأ دولة في الممؾ تولى وقد     
 شارؾ الذي(  الكامؿ اسعد كرب ابو(  )  اسعد كرب اب ) ابنو(  ييأمف ممكيكرب)  الممؾ حكـ
 وفاتو حتى الممؾ في واستمر ـ 384 سنة في مؤرخ نقش في اسمو ورد اذ ، حياتو في الممؾ اباه
 ممكو توسيع  الطويمة حكمو مدة خالؿ مف الممؾ ىذا استطاع وقد ، ـ 431 سنة حوالي في

 استولى قد كاف وربما ، نجد مف الجنوبية األقساـ و اليندي  المحيط و األحمر البحر بمغ حتى
 نجد جنوب اعراب لحكمو خضع اف التوسع ىذا عمى ترتب وقد ، الحجاز مف كبير جزء عمى
  الممؾ ىذا أضاؼ فقد لذ.  الساحمية المنخفضات أي  التيائـ او تيامة وقبائؿ( معد)  قبائؿ مف
 ىذا منذ يمقبوف. فاخذوا ، سبأ مموؾ سمطاف في التوسع ىذا عمى يدؿ ما السابؽ الممؾ لقب الى

 .   والتيائـ الطود في واعرابيا ، ويمنت وحضرموت ريداف وذو سبأ مموؾ))  ، العيد
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 واضحة بدت قد(  سماوي ذي)  السموات رب بعبادة المتمثمة التوحيد عقيدة اف يالحظ كما
 بنصر: ))   عبارة مأرب سد بتعمير الخاصة النقوش في  جاء فقد الفترة ىذه نقوش في ومسيطرة

 (( . األرض و السموات لو الذي االلو))   وكذلؾ((  األرض و السموات رب االلو وبعوف

 

 

 .  واليمف قبؿ االسالـ الحبشة بيف ما العالقات

 قبؿ واليمف الحبشة بالد بيف والسياسية الحضارية العالقات عف موجزة نبذة تقدـ اف المفيد مف
 الى ينتمياف الذيف البمديف ىذيف بيف العالقة الف وذلؾ ، اليمف عمى االحباش سيطرة عف الحديث
 ليضيؽ االحمر البحر عرض واف.  المندب باب مضيؽ سوء بينيما يفصؿ ال مختمفتيف قارتيف

 الشاطيء مرتفعات رؤية شاطئيو احد عمى يقؼ لمف معيا يسيؿ درجة الى الموضع ىذا عند
 . المقابؿ

 االرض طبيعة في التشابو عفًً  فضال البمديف بيف الجغرافي القرب ىذا اغرى وقد 
 لالقامة او لمتجارة الحبشة ارض الى باليجرة الميالد قبؿ السابع القرف منذ اليمف اىؿ والمناخ
 ، اليمف في عرفت التي والصياريج والمنشآت االبنية مف النوع نفس يبنوف فنجدىـ.  الدائمة

 والًً  دائما المياجريف كعادة االصمي الوطف في عرفوىا اسماء االماكف بعض عمى ويطمقوف
 عربية مسحة مف عمييا ما يممس مصوع حوؿ وجدت التي االماكف بعض اسماء في التأمؿ يزاؿ

 بالخط كتبت الميالد قبؿ الخامس القرف الى وتعود ىناؾ وجدت التي النقوش اقدـ اف ثبت كما ،
 . المسند

 وقد الجباؿ سفوح مف اليمف غرب مف االحباش اصؿ اف الى الباحثيف بعض ذىب وقد 
 الى المكاف ىذا مف ىاجروا لما انيـ حيث ، اليمف في حبيش جبؿ بسكاف صمة عمى ىؤالء يكوف

)  او(  حبشت)  أي باسمو عرفت التي الجديدة االرض عمى االصمي موطنيـ اسـ اطمقوا افريقيا
 عربي اصؿ مف ىـ(  جعيزاف)  أـ(  الجعز)  افًً  ايضا الباحثوف ىؤالء ويرى( .  الحبشة
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 المغة)  االحباش لغة نسبت ىؤالء والى ، مممكة فييا وكونوا الحبشة الى ىاجروا ، جنوبي
 . الحبشة في(  المقو)  اليمنية اآللية عبدت كما( .  الجعزية

 مممكة ىي اليمف شؤوف في التدخؿ سياسة مارست التي الحبشية الدوؿ ابرز وكانت 
 ممؾ اخضع القرف ىذا اواخر ففي.  الميالدي االوؿ القرف في الوجود الى برزت التي اكسوـ
 . الجزية دفع عمى سكانيا واجبر لمممكتو المقابمة السواحؿ اكسوـ

 اوؿ وكاف.  الميالدي الرابع القرف حتى الوثنية الديانة عمى كانت اكسوـ مممكة اف 
 حاوؿ كما( .  عزانا)  الممؾ ىو الحبشة في نشرىا عمى عمؿ إذ لمنصرانيةًً  اعتناقا المموؾ

 وقاـ.  ظفار في كنيسة انشأوا حيث ـ 354 سنة حوالي في اليمف في النصرانية نشر االحباش
 . البيزنطييف الروـ مف وبتشجيع نؤاس ذي عيد في اليمف باحتالؿ(  االكسوميوف)  االحباش

       اكسوـ ممؾ ـ 595 سنة في اليمف احتمت التي االحباش حممة رأس عمى كاف لقد 
(  أشوع سميفع)  نؤاس ذي السابؽ حمير ممؾ اقارب احد برفقتو وكاف(  أصبحة إال كالب) 

ًً  ممكا(  أشوع سميفع)  نصب وقد.  نؤاس لذي معارضتو بسبب الحبشة فيًً  الجئا كاف الذي
 . لو االتاوة بدفع وتعيده أكسوـ ممؾ(  الأصبحة أل)  بالتبعية اعترافو مع حمير عرش عمى

 أشوع سميفع)  الممؾ جانب الى شكموا فقد اليمف في الحبشية العسكرية الوحدات قادة اما 
 . اعدائو مف الممؾ حماية الرسمية ميامو بيف مف كافًً  استشارياًً  مجمسا( 

 ارياط ويمثميـ ، الجند قادة ايدي في تتركز اخذت اليمف في والسمطة  الثروة اف ويبدو 
.  حمير مف واالعياف القادة طبقة يمثؿ الذي اشوع سميفع والممؾ ، االستشاري المجمس رئيس

 االحباش جند احد رأسيـ عمى وكاف والفقراء الجند عامة أثار قد الوضع ىذا اف الى اشير وقد
 اصبح وىكذا أشوع سميفع الممؾ وعزؿ ارياط قتؿ مف فتمكنوا ،(  ابراىيـ أو أبراـ)  ابرىة وىو

 . ـ 539 سنة حوالي في ذلؾ وكاف ، اليمف لبالد الفعمي والحاكـ الممؾ ىو ابرىة

.   ـ 549 سنة بداية أو ـ 540 سنة بداية في ابرىة ضد اليمف في عارمة ثورة نشبت 
 ولقد.  كندة عمىًً  عامال أبرىة نصبو كاف الذي(  كبشت بف يزيد)  كندة ممؾ الثوار وتزعـ

 المناطؽ جميع عمى السيطرة في كندة مف البدو ومعيـ وحمير سبأ القياؿ المتحدة القوات نجحت
 في وافمحوا وصنعاء ظفار العاصمتاف توجد حيث البالد اواسط اقتحمت ثـ ، لحمير الجنوبية
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 وقد.  ضدىـ ارسمت التي(  الحبشية)  االثيوبية العسكرية المستوطنات بوحدات اليزيمة الحاؽ
 عمى وعرض ، بامتيازاتيـ ليـ فأعترؼ الثائريف مع التفاوض الى الموقؼ ىذا اماـ أبرىة اضطر

 . الطاعة يد لو وبسطوا ذلؾ عمى فوافقوا ،(  الجند رأس)  منصب(  كبشت بف يزيد) 

 

 

 

 

 ؟ مكة عمىالحبشي  ابرىة حممة          

 اقتصادي – سياسي دافع ىو الحممة ليذه الدافع اف اخبار مف الينا وصؿ ما مجمؿ مف يبدو  
 البخور تجارة طريؽ عمى السيطرة عمى يحرص الحبشي ابرىة كاف إذ ،ًً  دينياًً  مظيرا اتخذ
 المجاؿ ىذا في ابرىة تطمعات تكف ولـ.  الشاـ بالد وحتى العربية الجزيرة جنوب مف يمتد الذي
 عمى لمقضاء ابرىة سعى فقد لذا اكسوـ ودولة البيزنطية لالمبراطورية العامة االىداؼ عف بعيدة
 عمى حرصو بحجة الحجاز وبقية مكة عمى سمطانو بسط خالؿ مف والتجاري الديني مكة نفوذ
 . العرب بيف المسيحية نشر

 معو يجد فمـ الحراـ اهلل بيت ىدـ عمى عزمو عف بالتخمي ابرىة اقناع المطمب عبد حاوؿ 
ًً  كثيرا   عمييـ يتفوؽ الذي ابرىة جيش مقاومة عف عاجزيف مكة اىؿ كاف ولماًً .  شيئا ذلؾ

 ما فكاف ، البشر مدارؾ تتجاوز بمعجزة بيتو انقاذ ليتولى هلل امرىـ اسمموا فقد ، والعتاد بالعدد
)  الوباء تفشى اف بعدًً  منيكاًً  مريضا الحبشة الى ابرىة وعاد ، عنو الكريـ القرآف حدثنا

 . توفي اف يمبث ولـ ، جنده صفوؼ في(  الجدري

 عمى يكسوـ ابنو فخمفو ـ 570 سنة حوالي في مكة مف عودتو بعد ابرىة توفي لقد 
 اىؿ عمى وطأتو فأشتدت ابرىة بف مسروؽ اخاه بعده مف ممؾ ثـ.  السيرة سيء فكاف العرش
 اليمف اىؿ الواقع ىذا دفع وقد ، االذى في واخيو ابيو عمى وزاد.  الناس سائر أذاه وعـ اليمف
 زعماء احد اف الى االخبار اىؿ اشار وقد ، وطغيانيـ االحباش حكـ مف لمتخمص العمؿ عمى
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 االحباش محاربة عمى المساعدةًً  طالبا الفرس الى اتجو قد يزف ذي بف سيؼ وىو العرب
.  االحباش حكـ عمى القضاء في اليمف اىؿ معنويات رفع في اثر ليا كاف محدودة بقوة فأنجدوه

 المجاؿ وافسحوا االحباش حكـ مف اليمف اىؿ تخمص وبذلؾ.  ـ 575 سنة حوالي في ذلؾ وكاف
 مفًً  عددا ادارتيا وتولى الفارسية لمدولة تابعة مقاطعة اليمف واصبحت.  ونفوذىـ الفرس لحكـ

 االسالـ ظيور حكمو صادؼ وقد صنعاء عمى الفرس عامؿ(  باذاف)  آخرىـ وكاف الحكاـ
 بدأ وبذلؾ.  ـ 698/  ىػ 6 سنة في ذلؾ وكاف ، االسالـ في الدخوؿ الى ماؿ قد فانو ولذلؾ

 . االسالمية العربية الدولة ضمف اليمف تاريخ ىو ، اليمف تاريخ في جديد عيد

 

 . االسالـ قبؿ اليمف حضارة                      

 نتاج ىي والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية بابعادىا اليمف في العربية الحضارة اف    
 موقع ساعد فقد.  البالد ىذه في السائدة الجغرافية العوامؿ وبيف االنساف قدرات بيف لمتفاعؿ

 تجاري دور ممارسة عمى اليمف اىؿ القديمة العصور في العالية المواصالت طرؽ عمى اليمف
.  المختمفة الحضارات ابناء مع واتصاليـ لتعامميـ نتيجة وذلؾ ليـ والمعرفة الغنى جمب واسع

 الزراعة احتراؼ عمى اليمف مف عدة مناطؽ في الناس المياه وتوافر التربة خصوبة ساعدة كما
 . وغيرىا والعطور كالبخورًً  عالمياًً  رواجا تمقى التي المحصوالت زراعة في والتوسع

 قبيؿ العربية الجزيرة شبو انحاء معظـ عمى سمطانيا بسطت قد كانت العربية اف ويبدو 
 اما.  الشعراء بيا ويكتب الخطباء بيا يتحدث التي واالدب الثقافة لغة ىي واصبحت االسالـ

 وقد.  خاصة محمية ليجات بصفتيا وجودىا عمى حافظت فقد العربية بالقبائؿ الخاصة الميجات
 العربية عف مستقمة لغة ليست حقيقتيا في وىي(  الحميرية المغة)  اليمف اىؿ ليجة عمى اطمؽ
 وقد.  عدة بميجات وانما ، واحدة بميجة يتحدثوف يكونوا لـ اليمف اىؿ اف كما.  ليجة ىي وانما
 البف وذكر(  اليمف اىؿ اشعار)  بعنوافًً  كتابا اليمني لعمارة اف الى االسالمية المصادر اشارة

 ( . حمير امثاؿ)  بعنواف كتاب الكمبي

 في االثرية النقوش تزودنا لـ فانو االسالـ قبؿ اليمف في الدينية الحياة يخص ما اما 
 عنيا الينا وصؿ ما وجؿ ، متكاممة بصورة اليمف في الدينية الحياة لدراسة كافية بمعمومات اليمف
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 حوالي الى عددىا وصؿ وقد ، بالعبادة الييا يتقربوف كانوا التي االلية مف كبير عدد اسماء
 اليمنية الديانة اف ويالحظ.  تفصيمية معرفة منيا خمسيف معرفة نجيؿ الواقع في اننا اال ، المائة

 والقمر والشمس الزىرة مف يتكوف ثالوث اجزاء احد تحت ادراجيا يمكف فمكية ديانة كانت القديمة
 التي وااللقاب االسماء بكثرة يتميز وىو ، اليمف في الرئيس االلو ىو كاف القمر إلو اف ويبدو. 

 ويظير.  القمرية بالديانة اليمف اىؿ ديانة وصؼ الى الباحثيف احد ذىب لقد حتى عميو اطمقت
 بصفتو القمر اللو انتسب قد الكبيرة اليمف شعوب مف شعب كؿ اف القديمة اليمنية النقوش مف
 اما(  عـ اوالد)  بػ تسموا القتباني والشعب ،(  ود اوالد)  انفسيـ عمى اطمقوا فالمعينيوف ، ابنو

 . السبئييف عف القمر الو اسـ ىو والمقة ،(  المقة اوالد)  فيـ السبئيوف

 تماثيؿ اوًً  اصناما الليتيـ يصنعوا لـ اليمف اىؿ اف بالمالحظة الجدير االمر واف       
 النصب عمى بسيطةًً  رموزا رسموا وانما ، الشماؿ عرب فعؿ كما بالعبادة الييا يتقربوف

 إلو الى لترمز اليالؿ ىيئة عمى افقييف قوسيف فرسموا ، آليتيـ عمى لمداللة معابدىـ في التذكارية
 . النجمة  بصورة ليا رمزوا فقد الزىرة الية اما الشمس الليةًً  رمزا الدائرة وجعموا.  القمر

 في تحوؿ عالمات تظير بدأت الميالدي الرابع القرف مف الثاني النصؼ في انو ويالحظ 
 بدأوا(  المقة)  القمر إلو الى يتقربوف سبأ مموؾ كاف اف فبعد ، اليمف في القديمة العربية الديانة

 عقيدة الى يتجيوف بدأوا انيـ عمى يدؿ مما السماوات رب أي(  سماوي ذي)  االلو الى يتقربوف
 . التوحيد

 اثاره كاف قد الطويؿ تاريخيا في اليمف عرفتو الذي والسياسي االقتصادي االزدىار اف 
 وبراقش ومعيف مأرب مثؿ الكبيرة المدة في تمثمت كبيرة وفنية عمرانية نيضة قياـ الواضحة

(  المحافد)  العظيمة القالع تشييد في تمثمت كما.  وغيرىا وصنعاء وبينوف وناعط وشبوة وظفار
 . اليمف في االقطاع سادة وىـ واالقياؿ االذواء فييا يعيش فخمةًً  قصورا داخميا في تضـ التي

 الجيرية واالحجار والجبس الكرانيت وبخاصة باالحجار الغنية اليمف ارض ساعدت وقد 
 في التفنف عمى اليمني المعمار ، اليمف غابات بيا جادت التي االخشاب عفًً  فضال والبازلت

 اف لوحظ وقد.  الشاىقة واالبراج ، الضخمة االعمدة ذات والمعابد القصور واقامة العمارة
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 تبدو حتى ببعضيا واالعمدة الصخور ربط في الرصاص بمعدف استعاف قد اليمني المعمار
  . واحدة قطعة وكأنيا

 كؿ وارتفاع ،ًً  طابقا أيًً  سقفا عشريف مف يتألؼ انو غمداف قصر وصؼ في اليمداني وقاؿ
 قصر عف اليمداني ذكره ما اف.  ذراع مائتي القصر ارتفاع مجموع فيكوف ، اذرع عشر سقؼ

 ولكف وخرائبو القصر انقاض سوى يشاىد لـ الرجؿ الف ، وتيويؿ مبالغة مف يخمو ال غمداف
 بقاياىا شاىد التي والقالع والمعابد القصور مف كثير وعف القصر ىذا عف قدميا التي الصورة

 العصور خالؿ فييا تحقؽ الذي العمراني التقدـ مدى عمى الشؾ يقبؿ ال بما لتدؿ اليمف في
 . القديمة

 امتدت بؿ ، والقصور القالع وتشييد المدف اقامة عمى اليمف اىؿ جيود تقتصر ولـ 
 والتوسع الري اعماؿ في منيا االستفادة اجؿ مف المياه لحجز السدود واقامة الطرؽ شؽ باتجاه

 اف غير ، اليمف في قائمة كانت التي السدود مف عشرات اسماء اليمداني اورد وقد.  الزراعة في
 السد ىذا أنشأ وقد( .  العـر سد)  يسمى كاف الذي مأرب سد ىو واشيرىا السدود ىذه اكبر

 ، الميالدي السادس القرف حتىًً  قائما واستمر الميالد قبؿ الثامف القرف حوالي في سبأ مموؾ
 االوصاؼ مجمؿ مف ويستنتج.  عاـ 0311 حوالي الى وصمت قد السد ىذا حياة تكوف وبذلؾ

 تصب الذي(  أذنو وادي)   في أنشأ قد السد ىذا اف(  العـر)  مأرب سد عف الينا وصمت التي
 اماـ المتجمعة المياه تشكؿ وبذلؾ.  المجاورة المناطؽ مف تأتي التي االمطار مياه روافد فيو

 بيف فرجة في أذنو وادي ويقع.  بالبحيرة اشبوًً  كبيراًً  مائياًً  خزانا أذنو وادي في السد جدار
 التي اوليا في الفرجة ىذه سعة وتبمغ ، ـ 411 ارتفاعو بركاني جبؿ وىو ، يمؽ جبؿ سطحي

 منتصفو في عرضيا يبمغ حتى الخزاف مدخؿ عف ابتعدنا كمما تتسع ثـ ـ 911 السد خزاف تشكؿ
 أنشأ وقد ، الخزاف مخرج في ـ 075 نحو تبمغ اف الى الضيؽ في تأخذ ثـ ، ـ 511 نحو الى

 . الموضع ىذا عند السد جسـ

 ترميمات عدة عميو وجرت تصدعات عدة الى تعرض فقد مأرب لسد الطويؿ التاريخ وخالؿ
 مرة تيدـ حتى طويؿ وقت يمض ولـ ، لو ترميـ آخر كاف مأرب لسد ابرىة ترميـ اف ويالحظ

 . وخرابو السد تيدـ مسألة في العرب المؤرخوف تحير وقد.  ذلؾ بعد قائمة لو تعد ولـ ، اخرى
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 يقوؿ حيث الحديث العمـ ومعطيات يتفؽ السد النيداـ تعميؿ بتقديـ المسعودي انفرد وقد 
 حولو الماء وتدافع عميو السنيف ممر واضعفو السد أي – المخراؽ ذلؾ اصوؿ في الماء وعمؿ: 
 حديد عمى يتدافع بسيؿ ظنؾ فما ، الصمد الحجر عمى الماء تواتر اثر اذا:  المثؿ في قيؿ وقد ،

 الصيانة اىماؿ مع ، السد اضعفت التي والتآكؿ التعرية ظاىرة اماـ ، ىنا فنحف  مصنوع وحجر
 تقدـ عماًً  وفضال.  االجنبي التسمط تحت البالد ووقوع اليمف دوؿ ضعؼ بسبب الدائمة
 تفوؽ االوقات بعض في غزيرة بكميات االمطار سقوط نتيجة ، عدة سيوؿ الى السد تعرض

 اضعفت وقد السد جسـ في وانكسار تيدـ حصوؿ عميو ترتب مما المياه خزف عمى السد طاقة
 طاقتو اضعاؼ الى الوادي قاع في والغريف الطمى تراكـ وادى.  السد جدار المتوالية الترميمات

 . التميد الماضي آثار مفًً  اثرا واصبح كاممة بصورة السد فانيار.  المياه خزف عمى


