مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011
موقف القبائل العربية من حممة ابرهة
دراسة تاريخية تحميمية

م.د.احمد عمي صكر
كمية التربية/الجامعة االسالمية-بغداد
الممخص
إف الموقع الجغرافي الميـ لبالد اليمف قد جعميا محط أنظار الطامعيف لمسيطرة
عمى الطرؽ التجارية فضالً عما تستمتع بو أرض اليمف مف خصوبة عالية ووفرة
في المياه واألمطار الموسمية ليذا شيدت اليمف عبر التاريخ صراعات كثيرة لمسيطرة
عمى مقدراتيا االقتصادية والبشرية وخاصة حممة اإلسكندر المقدوني ثـ حممة لويس
جالوس الرومانية وحممة أبرىة فضال عف صراعاتيا الداخمية وخاصة الصراع الديني
والتي ذكرىا القراف الكريـ في سورة البروج قصة أصحاب األخدود التي ميدت بدورىا
إلى أحتال ؿ اليمف مف قبؿ أبرىة الحبشي لنصرة الديانة المسيحية عمى الديانة
الييودية ويعد السيطرة عمى اليمف كمرحمة أولػى ميدت ىذه العممية إلى احتالؿ مكة
وىدـ الكعبة كمرحمة ثانية ويظير موقؼ القبائؿ العربية في اليمف مف موقؼ
األحباش بيف مؤيد ومعارض وبيف موقؼ ايجابي باتخاذ المقاومة العربية لحكـ أبرىة
وموقؼ سمبي لمناصري أبرىة وقد ذكرت روايات تاريخية كثيرة كتبت بشكؿ مفصؿ
عف موقؼ تمؾ القبائؿ فضالً عما كشفت آثار ونصوص مدونة تبيف ذلؾ و كذلؾ
كتب التفسير التي تطمعنا بشكؿ مفصؿ ال يقبؿ الشؾ مف خالؿ ما ذكر مف آيات
القراف الكريـ .
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المقدمة
اف توسط بالد اليمف بيف امـ العالـ القديـ جعميا واسطة لمتجارة العالمية
ومستودعيا الذي يربط بيف اجزائو منذ اقدـ االزمنة التاريخية .
ىذا فضال عف ما تتمتع بو ىذه االرض مف خصوبة عالية ووفرة في المياه واالمطار
الموسمية مما جعميا نقطة جذب لكؿ القوى التي تسعى لفرض سيطرتيا عمى
مقدرات العالـ انذاؾ  .لذا نجد اف ارض اليمف شيدت عبر مراحميا التاريخية الكثير
مف المحاوالت لالستحواذ عمى خيراتيا بدأ مف االسكندر المقدوني ثـ حممة ليوس
جالوس الرومانية التي انطمقت مف مصر ثـ محاوالت االحباش لالستحواذ عمييا
ولعؿ الغزو االخير ( لالحباش ) قد حظي بتدويف المؤرخيف لو واف جؿ المصادر
التاريخية قد تناولتو الكثير مف االسياب حيث دونت احداثو بما تناقمتو السنة الرواة
فجاءت الرواية التاريخية التي كتبت ليذا الحدث التاريخي يشوبيا الكثير مف
الغموض واقرب ماتكوف الى القصة وقد حرصت مف خالؿ ىذه الدراسة ( موقؼ
القبائؿ العربية مف حممة االحباش) اف اعيد قراءة النصوص التاريخية ومقارنتيا
باالثار المكتشفة لكي نقؼ عمى حقيقة ىذا الغزو وكذلؾ لمعرفة موقؼ القبائؿ
العربية مف ىذا االحتالؿ  .اذ اف اغمب مصادرنا خمت مف ذكر وجود مقاومة
وتصدي لتمؾ الحممة  .لذا فقد احتوت ىذه الدراسة عمى ثالثة مباحث حيث تناوؿ
المبحث األوؿ ( احتالؿ االحباش لميمف ) موقؼ الدولة الحميرية مف ىذا االحتالؿ
وكذلؾ اعادة دراسة الروايات التاريخية وربطيا بما كشفت عنو معاوؿ االثارييف مف
نصوص مدونة لنجد اف ىنالؾ معارؾ حربية طاحنة قد دارت بيف الفريقيف ودامت
الكثر مف عقد مف الزماف ادت في نيايتيا الى زواؿ مممكة حمير  .فيما تناوؿ
المبحث الثاني (حركات المقاومة العربية لحكـ ابرىة) فقد احتوى عمى استعراض
الىـ االنتفاضات العسكرية المسمحة التي قاـ بيا الشعب اليمني الرافض لتسمط
ىؤالء الدخالء مف االحباش عمى مقدرات بالده  .في حيف جاء المبحث الثالث (
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موقؼ القبائؿ العربية مف حممة ابرىة عمى مكة ) فقد عالج الروايات التاريخية التي
كتبت بشكؿ مقتضب عف موقؼ تمؾ القبائؿ اذ لـ ينصؼ المؤرخوف في نقميـ ىذا
الحدث الذي اىتزت لو ارجاء الجزيرة برمتيا كوف اف ىذه الحممة تستيدؼ رمزىـ
الديني ومزارىـ المقدس ( الكعبة المشرفة )  .وقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى
الكثير مف المصادر والمراجع التي اغنتني بالمعمومة الستكماؿ ىذا البحث  ...ومف
اهلل التوفيؽ .
المبحث االول
احتالل االحباش لميمن
احتؿ االحباش اليمف عمى اصح الروايات في عاـ

525ـ في عيد الممؾ ذي

نواس وكما تسميو المصادر االسالمية يوسؼ ذي نواس فيما تشير االثار والنقوش
التي ضربت في تمؾ المرحمة اف اسمو ( يسؼ اسار )

()1

ويبدو اف اسـ يوسؼ

اضيؼ اليو بعد اف اعتنؽ الديانة الييودية واخمص ليا  .وحيف ادرؾ ىذا الممؾ اف
المسيحيف العرب مف رعاياه كانوا سببا وراء زيادة تسمط النفوذ الحبشي الى بالده ،
واف مدينة نجراف ىي الحاضنة ليذا التسمؿ الرامي الى نشر ىذه الديانة الجديدة ومف
ثـ السيطرة عمى مقاليد الحكـ في البالد  .عد ذو نواس اف قاطني ىذه المنطقة مف
المسيحيف خونة فسار الييـ بجيش كبير ودخميا عمييـ وخيرىـ بيف ترؾ ديانتيـ او
القتؿ ولما ابوا اال البقاء عمى دينيـ اقاـ ليـ مذبحة واحرؽ عددا كبي ار منيـ ودفنيـ
في اخدود وقد جاء ذكر ذلؾ في القراف الكريـ قاؿ تعالى ( قتؿ اصحاب االخدود
النار ذات الوقود)

()2

 .ولعؿ ذا نواس فعؿ ذلؾ السباب التعصب الديني مف جانب

ومف جانب اخر لوقؼ اطماع االحباش الذي كانوا يسعوف االستيالء عمى اليمف
بشتى السبؿ السيما اذ عممنا انو سبؽ ليـ اكثر مف محاولة لالستيالء عمييا لكنيا
فشمت .
فيما يعمؿ فيميب حتي

()3

عمى ذلؾ بقولو " والذي يموح لنا اف ذا نواس كاف يمثؿ

الروح القومية في البالد فرأى في النصارى مف مواطنيو ما يذكره بحكـ االحباش
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المسيحي البغيض فخد ليـ اخدوداً وصنؼ ليـ القتؿ فمنيـ مف قتؿ صب اًر ومنيـ مف

اوقد لو النار في االخدود فألقاه في النار ويقاؿ انو لـ ينجو منيـ احد " اال رجال مف
سبأ يقاؿ لو دوس ذو ثعمباف فذىب عمى فرس لو يركض حتى اعجزىـ في الرماؿ

"(. )4

لـ تمض حادثة االخدود بسالـ  .فما اف تناىت الى مسامع االمبراطور
البيزنطي جوستياف

()5

 .حتى اغتنـ الفرصة لتحقيؽ مأربو باعتبار روما حامية

لممسيحية في ذلؾ الوقت فضال عف سعيو الى ضـ اليمف لممكو فكتب الى نجاشي
الحبشة  .لغرض تأديب ممؾ اليمف ذو نواس الذي اضطيد المسيحيف في نجراف "
فبعث معو سبعيف الفا مف الحبشة وأمر عمييـ رجالً منيـ يقاؿ لو ارياط ومعو في

جنده ابرىة "

()6

انطمقت ىذه الحممة وسمكت الطريؽ البحري مف "بالد ناصح والزيمـ

وىو ساحؿ الحبشة "

()7

 .وحطوا في ارض اليمف في ساحؿ زبيد وكاف االمر الذي

يحممو قائد الحممة ارياط فيو قسوة متناىية في كيفية التعامؿ مع اىؿ اليمف " .اف
انت ظيرت عمييـ فأقتؿ ثمث رجاليـ وخرب ثمث بالدىـ وسمب ثمث نسائيـ
وابنائيـ"

()8

فمـ يجد الممؾ الحميري ذو نواس امامو سوى المقاومة .

وما اف تناىت اخبار ىذه الحممة الى مسامع الممؾ ذي نواس حتى حشد قواتو وسار
الييـ ومعو "مف اطاعو مف قبائؿ اليمف "

()9

 .الى اف ىذه المعركة سرعاف ماحسمت

لصالح االحباش اذ تمكنوا مف انزاؿ ىزيمة نكراء بالذيف تصدو ليـ بعد مناوشات لـ
تدـ طويال تالشى عمى اثرىا جيش حمير "فمما رأى ذو نواس ما نزؿ بو وبقوتو وجو
فرسو في البحر ثـ ضربو فدخؿ بو فخاض بو ضحضاح البحر حتى افضى بو الى
غره فادخمو فيو وكاف اخر العيد ودخؿ ارياط اليمف فممكيا"

()10

 .واذؿ اىميا وقيؿ

انو قتؿ ثمث رجاليـ وبعث الى النجاشي بثمث نسائيـ سبايا وىدـ القالع والحصوف
والقصور .
وبيذه الروايات التاريخية بما تحممو مف سرد قصصي انطوت صحيفة دولة
حمير التي تشير التنقيبات االثرية الى وجودىا منذ

 115ؽ.ـ

التتناسب حجماً ونوعاً اماـ العطاء اثر ليذه الدولة العظيمة .
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كاف الكثير مف المؤرخيف حتى مدة قريبة يروف اف سبب اضطياد ( ذو نواس ) ىو
تعصبو الديني اذ انو كاف يديف بالييودية وىو متعصب ليا وقد يكوف ىذا التعصب
احد االسباب التي دعت ذا نواس لفعؿ مافعؿ ولكف ىناؾ سببا اخر الضطياد
النصارى منيا اف المسيحية في الشرؽ كانت تحت حماية بيزنطة والحبشة وانتشارىا
يعني ازدياد نفوذ ىاتيف الدولتيف في اليمف مما اليرضي اليمنييف

()12

 .بينما لـ يكف

يرافؽ انتشار الديانة الييودية اي خطر سياسي النو لـ يكف ىناؾ دولة تحمي الييود
بؿ يقاؿ اف الييود ىـ الذيف حثوا ذا نواس عمى اضطياد النصارى الف ابناء دينيـ
في بيزنطة كانوا يعاممونيـ معاممة سيئة الى ابعد الحدود ورغـ قسوة ذي نواس
الييودي عمى النصارى فال يعرؼ عنو انو قسى عمى الوثنييف اليمنييف بؿ ظمت
الوثنية قائمة في اليمف حتى ظيور االسالـ .

()13

ولربما سائؿ يسأؿ عف سبب ىذا االنييار السريع الذي اصاب المممكة الحميرية
وعدـ قدرة القبائؿ العربية عمى الصمود والمقاومة اماـ ىذه اليجمة البحرية الحبشية
التي استيدفت اليمف وادت الى زواؿ ىذه الدولة بما تحممو مف عمؽ حضاري
()14

ضارب في اعماؽ التاريخ

.

وقد بددت االستكشافات الحديثة ىذه التساؤالت اذا ماربطناىا بالروايات
التاريخية التي تذكرىا اميات المصادر العربية التي تتحدث عف تمؾ الحقبة التاريخية
الميمة في تاريخ العرب قبؿ االسالـ  .عمى الرغـ مف ندرتيا وقمتيا .
اذ يذكر الدكتور جواد عمي في ترجمتو لنصيف عثر عمييما وىما في غاية االىمية
ويؤرخاف لمدة سبقت حممة ارياط وابرىة بسبع سنوات وقد اشير فييما الى حروب
وقعت بيف االحباش وبيف (ذونواس) وقد كتب النصاف في سنة واحدة ىي سنة
()633مف التقويـ الحميري

()15

الموافقة لسنة  518لمميالد اال انيما كتبا في شيريف

مختمفيف فكتب احدىما في شير{ذمذرف} واالخر في شير {ذقيضف}

()16

وخالصة

النص االوؿ اف ممؾ ذي نواس لـ يكف متسعا واف سمطانو لـ يكف عاماً شامالً كؿ
اليمف بؿ كاف قاص اًر عمى مواضع منيا فقد كاف االحباش يحتموف جزءاً منيا وكاف

االقياؿ ينازعونو السمطة وقد كانوا ليـ اقطاعات مستقمة نازعت الممؾ عمى الحكـ
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()17

 .مف خالؿ ىذا النص نستطيع بكؿ يسر وسيولة

اف نرسـ الخارطة السياسية لدولة حمير قبؿ غزو االحباش ليا ويمكننا اف نستنتج ما
يأتي :ػ
 .1اف الصراع السياسي عمى الزعامة بمغ ذروتو اذ لـ تعد ىناؾ مركزية في الحكـ
وانما ىناؾ شبو كونتنات حاكمة تديرىا االقياؿ .
 .2اف االحباش كاف ليـ موطىء قدـ وحاميات عسكرية ليـ خاصة اسمياً لبعض

الزعامات العربية المعارضة .

وعمى االرجح اف العامؿ الديني كاف السبب واف االحباش أخذوا عمى عاتقيـ
نشر المسيحية في ىذه االرض بتحريض مف الروماف بسبب قربيـ الجغرافي اذ
".أخذت تتسرب الى جزيرة العرب وخصوصا نجراف وعدف وارسموا الييما الكينة
والرىباف وبنوا في نجراف م از ار أو محجأ عرؼ بكعبة نجراف"

()18

 .وربما ساعد عمى

نشر المسيحية أيضا االرساليات النسطورية مف الحيرة وارساليات مف سوريا ( .)19اذ

كانت تفد الى اليمف بعد اف وجدت االرض الخصبو لنشر افكارىا وتعاليميا وكانت
ىذه التدخالت الفكرية السبب في شؽ عصا الطاعة عمى الممؾ الذي يديف بديانو
تختمؼ عما يديف بو بعض ابناء مممكتو الذيف اصبحوا يمتمكوف مف القوة والمنعة
الشىء الكثير بفضؿ المد والدعـ الحبشي المتواصؿ الييـ  .ومف المفيد اف تذكر
روايةً تصؼ حاؿ ذي نواس وما كاف يعانيو مف متاعب وخروح الناس عف طاعتو

منذ اف أؿ اليو الحكـ .

( اف يوسؼ ذو نواس لما انتقؿ الممؾ اليو ظير لو الحدس مف بعض قومو
وبمغو عنيـ قوارص مما يمفظوف فيو ويخوضوف فيو مف ذـ أمره فأقبؿ عمييـ وقاؿ
يأاييا الناس ما مف رئيس حسد فأفمح والمف رائـ أمر يستعجؿ فيو فأنجح أال مكاني
بمف يقوؿ اف يوسؼ ذا نواس ممؾ ىذا األمر وليس مف ورثتو والمف أبناء مف حازه
مف قبمو وكال ليس االمر كما زعـ الزاعـ ولكف لمممؾ اساس مف حازه حاز الممؾ
()20

))

ونحف ىنا لسنا بصدد التبرير لذي نوس اسباب ىزيمتو اماـ االحباش ولكف

لدراسو الضروؼ السياسية واالجتماعية التي اسيمت في زواؿ ممكو وما تضافرت
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عميو مف عوامؿ دينيو جعمت مف أرض اليمف تستعر بالصراعات الدينية واالثنية
والعرقية  .واماـ ىذه التحديات نجد اف ذا نواس لـ يقؼ مكتوؼ اليديف وىو يرى
التشضي الذي أصاب مممكتو بؿ عد العده واستنفر كؿ امكايناتو وجمع مف حولو
ابناء القبائؿ وزعماء االقياؿ الذيف يدينوف لو وسار بيـ عمى مف خرج عمى طاعتو .
ىذا ما اخبرنا بيف النص الثاني المذكور في كتاب المفصؿ والذي دونو القيؿ (شرح
ايؿ يقبؿ بف شرح أيؿ يكمؿ ) مف بني (يزاف) (يزف ) ويتبيف مف ىذا النص اف
الممؾ (يوسؼ أسار )

()22

()21

ىاجـ (ظفر) (ظفار) مقر االحباش واستولى عمى (قمسف)

كنيسة ثـ سار بعد ذلؾ عمى (اشعرف) اي (االشعر) قبيمو مف قبائؿ اليمف ثـ

سار الجيش الى (مخوف ) (مخا) وحارب وقاتؿ فقتؿ كؿ سكانيا (حورىو) واستولى
عمى كنيستيا وحارب كؿ مصانع اي معاقؿ (شمر) ودكيا دكأ وحارب سيوؿ (شمر)
كذلؾ ثـ ىاجـ الممؾ ىجوما ساحقاً قبيمو (وشعر) (اشعرف ) ثـ احصى عدد مف قتؿ

في ىذا اليجوـ وعدد ماوقع في ايدي جيشو مف غنائـ فكاف عدد مف قتؿ ثالثة عشر
ألؼ قتيؿ وعدد مف أخذ اسي ار تسعو االؼ وخمسمائو اسير واستولى عمى (

)280

الؼ رأس مف االبؿ والبقر والماعز (عنزـ) واتجو الممؾ مع جيوشو بعد ذلؾ الى
(نجرف) (نجراف) وفي صعيد ىذه المدينة كاف قد تجمع (اقراـ) (بني ازاف)
وقبائؿ ىمداف واىؿ مدنيـ واعرابيـ واعراب (كدت) (كندة) و(مردـ)
(مراد)و(مذحج) فانزلت جيوش الممؾ خسائر باالحباش الذيف كانوا قد تحصنوا
بالمصانع والحصوف وبمف ساعدىـ مف القبائؿ وكاف مع الممؾ وفي جيشو (اقولف)
االقياؿ (لحيعت يرخـ) و(سميفع اشوع) و(شرح باؿ اسعد)

()23

.

وقد اورد بافقيو في كتابو نصا دونو ذو نواس بيف فيو الحالة السياسية التي كانت
عمييا اليمف وقد افتتح النص بالدعاء التالي ليبارؾ الف الذي لو السماء واالرض
الممؾ يوسؼ أسار يتأثر ممؾ كؿ الشعوب وليبارؾ االقياؿ لحيعث يرخـ وسميفع
اشوع وشرحبيؿ اشوع وشرحبيؿ اسعد بني شرحبيؿ يكمؿ سادة يزاف وجدف الذيف
ساندو (خصرو) سيدىـ الممؾ يوسؼ اسار يثأر عندما دمر حرقاً (دىر ) الكنيسة او

القميس (قمسف) وقتؿ االحباش بظفار والذيف ساندوه عمى محاربة االشاعر والركب
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وفرساف والمخا (مخوف) وعندما ظفر وغنـ الممؾ بيذه الغزوة  512الؼ قتيؿ و 11
الؼ سبي و 290الؼ مف االبؿ والبقر والضأف

()24

.

وال نعرؼ عمى وجو اليقيف ىؿ اف ىذه الحمالت التي قاـ بيا الممؾ ذو نواس
لمقضاء عمى معارضيو ىي نفسيا التي اقاـ بيا االخاديد لحرؽ النصارى في مدينة
نجراف والتي جاء ذكرىا في القراف الكريـ اـ قاـ فيما بعد بحمالت اخرى ضدىـ واف
النقوش المكتشفة لـ تشر لحد االف الى ذلؾ عمى خالؼ روايات االخبارييف التي
اسيبت في سرد احداث االخدود فتحممت مف المبالغة الشي الكثير نظ ار لبعد الحدث
عف مرحمة التدويف اذ تزيد عف السبعة قروف فزاد االخباريوف واضافوا فتشتت
الروايات بيف االسباب التي ادت الى الفعؿ ثـ القفز مباشرةً لمحصوؿ عمى النتيجة
دوف معرفة بقية التفاصيؿ الميمة كالتواريخ مف حيث االستحضارات والمسير ليكتمؿ
عندنا الحدث التاريخي الذي يقود الى النتيجة الصحيحة وانا في تقدير المتواضع
اميؿ الى اف ىذه الحممة ىي التي حدثت بيا المحرقة واف استيالء االحباش عمى
اليمف لـ يكف وليد معركة واحدة انما سبقتيا عمى اقؿ تقدير حممة عسكرية احجـ جؿ
المؤرخيف عف ذكرىا واستند بذلؾ الى ما يأتي :ػ
 .1تجمع المصادر التاريخية اف الذي افمت مف المحرقة دوس ذو ثعمباف  .ذىب الى
قيصر ممؾ الروـ يستنصره عمى ذي نواس فقاؿ لو الممؾ " بعدت بالدكـ منا ولكني
ساكتب لؾ الى ممؾ الحبشة فانو عمى ىذا الديف وىو اقرب الى بالدؾ"

()25

 .2اف اليجوـ الذي شنو االحباش عمى اليمف كاف " عمى متف سبعيف سفينة ستوف
منيا سفف تجارية اعيرت لمممؾ الحبشي مف قبؿ البيزنطينيف

"()26

.

 .3اف كؿ المصادر التاريخية لـ تشر الى مصير دوس ذو ثعمباف وما صنع بعد
ذلؾ او ماحؿ بو بعد اف قاـ بيذه الميمة منذ ىروبو مف المحرقة وذىابو الى الممؾ
البيزنطي ثـ الى الحبشة لغرض االعداد لحممة عسكرية وانتظار وصوؿ السفف
وتعبئة الجيش بيا واالبحار الى اليمف حيث تقؼ بنا تمؾ الروايات عند ساحة
المعركة ووصوؿ الجيش "ومعو دوس"

()27
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استغرقو مف وقت لـ يجني منو شىء رغـ االنتصار الحاسـ والسريع لالحباش في
ىذه المعركة .
 .4بحسب النقوش الحميرية اف ذا نواس كاف في اوج عظمتو واف معنويات جنوده
في القمة جراء االنتصارات التي حققيا عمى الخارجيف عمى سمطتو

()28

فيؿ يعاقؿ اف

يتقيقر بيذا الشكؿ المييف وىو في عقر داره .
 .5اف التنقيبات االثرية تشير الى اف العمميات العسكرية التي قاـ بيا ذو نواس
وبضمنيا حممت نجراف حدثت قبؿ سبع سنوات مف حممة ارياط عمى اليمف كما
اشرنا فيؿ يعاقؿ اف يستغرؽ دوس ذو ثعمباف كؿ ىذه المدة الطويمة في تحشيد ىذه
الحممة كما اليعاقؿ اف تتالشى اخباره بيذه السرعة .
اذف ىنالؾ حمقة مفقودة بيف تاريخ معارؾ ذي نواس مع معارضيو وبيف تاريخ
احتالؿ اليمف مف قبؿ القائد ارياط الحبشي والذي اعتقده ىو وجود حممة عسكرية
جرى االعداد ليا مف قبؿ دوس ذو ثعمباف بالتنسيؽ مع الروـ واالحباش الى انيا
منيت بالفشؿ ولـ تحقؽ النتائج المرجوة ليا واف احجاـ المصادر التاريخية عف ذكرىا
انما يعود الى طبيعة المؤرخيف الميالة الى الديف وضرورة انزاؿ القصاص االليي
بحؽ الممؾ ذي نواس الذي انتيؾ حرمت المؤمنيف المسيحيف وقاـ بحفر اخاديد مف
الن ِار َذ ِ
ِ
ُخ ُدوِد * َّ
ات ا ْل َوقُوِد * إِ ْذ
اب ْاأل ْ
َص َح ُ
نار والقاىـ بيا لالرتداد عف دينيـ " {قُت َؿ أ ْ
ِ
ود } "(.)29لذا نرى اف واضعي
يف ُشيُ ٌ
ُى ْـ َعمَ ْييَا قُ ُع ٌ
وف بِا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ود * َو ُى ْـ َعمَى َما َي ْف َعمُ َ
االخبار قاموا باقحاـ النصوص والروايات التاريخية بشكؿ متداخؿ مختزليف عدد مف
السنوات لغرض الوصوؿ الى القصاص مف الممؾ صاحب المحرقة

()30

 .فما اف

منيت الحممة االولى بالفشؿ التي وضع ستراتيجيتيا دوس ذو ثعمباف حيث لـ يذكر
لنا المؤرخوف منو سوى انو اصبح مثال عند اىؿ اليمف "الكدوس وال كأعالؼ رحمو
()31

"

 .كدليؿ عمى خسرانو وخروجو خالي اليديف ولـ نجد اي رواية اخرى بحقو فمو

كاف حقاً مع ارياط لجير النصر لو النو ىو الذي جيش الجيوش وقادة الحممة او
عمى اقؿ تقدير فانو اليسمـ مف السنة الطرؼ المناوءة لو وعده مف الخونة الذيف

استعانوا باالجنبي عمى بني عمومتو ويذكر بسوء  .ولكف احجاـ المؤرخيف عمى عدـ
9
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ذكر اسمو دليؿ عمى انو لـ يشترؾ بالحممة اساساً وانو اشترؾ في حممة سابقة وقد

منيت بالفشؿ ولربما قتؿ فييا وقد قمنا ا ف اي ذكر النتصار ذي نواس يعني ليؤالء
االخبارييف خط احمر مف الناحية الدينية لذلؾ نرى اسمو قد اقحمو في الحممة الثانية
لغرض الربط فاخذ الرواة السبب المحرقة والمحرؾ لمحدث دوس ذو ثعمباف والوسيمة
الروـ واالحباش والغاية انزاؿ العقاب والعبرة لالتعاض بعدـ انتياؾ حرمات اهلل .
وبذلؾ يكوف الحدث التاريخي قد استوفى كؿ مقوماتو االساسية فخرجت الينا الروايات
التاريخية اقرب الى السرد القصصي منيا الى التدويف التاريخي الذي نصبوا اليو .
اذف مف خالؿ ىذا النص نستطيع اف نجزـ باف ىناؾ حممة سبقت حممة ارياط
وقد منيت ىذه الحممة بالفشؿ ولربما كاف قائد ىذه الحممة دوس ذو ثعمباف وميما
تكف االسباب فاف اليمف قد احتمت مف قبؿ االحباش

()32

.

وبالعودة الى المصادر التاريخية نجد رواية يتيمة انفرد بيا الطبري

()33

عف سائر

المؤرخيف يوردىا مف وجو واحد ( عمى غير عادتو ) في نياية سرده لحممة ارياط
مفادىا اف ىناؾ معركة قادىا ذو نواس ضد االحباش اال انو غفؿ عف ذكر عدد ىذه
القوات او حتى اسـ قائد الحممة  .يقوؿ " اف السفف لما قدمت عمى النجاشي مف عند
قيصر حمؿ جيشو فييا فخرجوا في ساحؿ المندب قاؿ فمما سمع بيـ ذو نواس كتب
الى المقاوؿ يدعوىـ الى مظاىرتو واف يكوف امرىـ في محاربة الحبشة ودفعيـ عف
بالدىـ واحدا فابوا وقالوا يقاتؿ كؿ رجؿ عف مقولتو وناحيتو فمما رأى ذلؾ صنع
مفاتيح كثيرة ثـ حمميا عمى عدد مف االبؿ وخرج حتى لقي جمعيـ فقاؿ  :ىذه
مفاتيح خزائف اليمف قد جئتكـ بيا فمكـ الماؿ واالرض واستبقوا الرجاؿ والذرية فقاؿ
عظيميـ اكتب بذلؾ الى الممؾ فكتب الى النجاشي فكتب اليو يامره بقبوؿ ذلؾ منيـ
فسار بيـ ذو نواس حتى اذا دخؿ بيـ صنعاء قاؿ لعظيميـ وجو ثقات اصحابؾ في
قبض ىذه الخزائف فعرؼ اصحابو قبضيا ودفع الييـ المفاتيح وسبقت كتب ذي نواس
الى كؿ ناحية  :اف اذبحوا كؿ ثور اسود في بمدكـ فقتمت الحبشة فمـ يبقى منيـ اال
الشريد "

()34

 .مف ىذا النص نستنتج اف ىناؾ حممة عسكرية قاـ بيا االحباش ضد
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اليمف سبقت حممة ارياط لكف لـ يكتب ليا النجاح وتالشت اخبارىا وغفمت عنيا
اقالـ المؤرخيف .
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المبحث الثاني
حركات المقاومة العربية ضد حكم ابرهة

اصبح ابرىة االشرـ حاكما لمبالد بعد اف اطاح بحكـ ارياط وقد اسبيت كتب
التاريخ في وصؼ الكيفية التي وصؿ بيا ابرىة الى الحكـ والطرؽ التي اتبعيا

لمتخمص مف منافسة ارياط ( )35وما اف صارت االمور اليو حتى شرع بتدعيـ وضعو
الجديد مستخدما كافة السبؿ في ذلؾ فقد قضى عمى الثورات التي قامت ضده حتى
اذعنت اليمف لحكمو  .ويعد النقش الذي تركو ابرىة في اثناء مدة حكمو مف اىـ
الوثائؽ التي ارخت لتمؾ الحقبة اذ نستنتج مف خاللو سعي ابرىة الى رسـ وتنظيـ
الحياة السياسية في ىذا البمد عمى الصعيد الداخمي والخارجي متخذا مف الديانة
النصرانية شعا ار لدولتو "بنعمة الرحمف الرحيـ ومسيحو وروح القدس"

()36

 .ومتمقبا

بالمقب الممكي الحميري الطويؿ" ممؾ سبا وذي ريداف وحضرموت ويمنت واعرابيا في
النجاد وتيامة "

()37

وقد جاء في النص ( اف ابره عزليف ممكف اجعزيف رمحز زبيمف )

اي نائب ممؾ الجعزيف االحباش والواقع انو كاف قد استاثر بالحكـ في اليمف وحصر
السمطة في يديو وصار الحاكـ المطمؽ ولـ يترؾ لنجاشي اكسوـ غير االسـ حتى انو
دعاه في ىذا النص ب ( ممؾ الجعز ) فقط

()38

ويتضح مف فحوى ذلؾ النص الذي تمقب فيو ممكا عمى كؿ بالد اليمف فضال
عف يمنت واعرابيا في النجاد وتيامة اي انو ممؾ عمى كؿ الجزيرة العربية مف بدوىا
وحضرىا مدى اطماع ابرىة التوسعية في بالد العرب وسعيو الى توطيد نفوذه في
()39

ىذه البالد

.

ويبدأ النص بذكر الثورات التي قامت ضده وكيفية تمكنو مف اخمادىا
ومعالجتيا قبؿ اف تستفحؿ مف جديد  .وقد جاء في النص والذي يعد واحدا مف اكبر
النصوص المكتشفة .
بخيؿ  /ورد  /ورحمة  /رحمنف  /ومسحيو  /وروح قدس  /سطرو  /ذف مسند  /اف /
 / .....ىا /عزلي  /ممكف  /اجعزيف  /رمحز  /زبينـ  /ممؾ /سبأ /وذ ريداف /
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وحضرموت  /ويمنت  /واعرابيو  /طودـ  /وتيامت  /وسطرو  /ذف  /مسند /
كقدس /واخمؼ  /بجزمف  /يزد /بف /
كبشت  /خمقتيو  /ذ ستخمفو  /عمى  /كدت  /ودا  /كنبميو  /خمفتف  /وقدسو /
وعميو  /اقوؿ  /سبأ  /اسحرف  /مرت  /وثمعت  /وحنشـ  /ومرثدـ  /وحنفوـ  /ذا
خمؿ  /وازنف  /اقوالف  /معدكرب /بف  /سميفع  /وىعف  /واخواتيـ  /بني  /اسمـ /
وكاسيو  /جره /ذزبز  /بافقف  /بقو  /ممكف  /بمشرؽ  /وىرجيو  /وسحتيو /
وضعت  /كدر /ويزد  /جمع  /ذىطعيو.

()40

يتحدث ىنا بعد اف يبدأ بذكر الرب والمسيح وروح القدس ليميز لنا ويبيف دينو ثـ
يذكر اسمو العتبار انو ممؾ كؿ العرب في جنوب ووسط الجزيرة ليخبرنا بعد ذلؾ
عف تمرد احد االقياؿ وىو يزد بف كبشو واخاللو بالمواثيؽ بعد اف استخمفوه عمى
كندة أ ضؼ الى ذلؾ تمرد عدد مف اقياؿ سبأ واالساحر معو وىـ مره وثمامو
وحنش ومرشد وحنؼ ذو خميؿ واليزيديوف االقياؿ معد يكرب بف سميفع وىعف
واخوانو بني اسمـ

()41

 .ورؤساء ذي جرة ذو دنبور الذيف زينوا لو اف يكوف ممكا

بالمشرؽ وشجعوه عمى مياجمة قمعة (كدار) ومحاربة حضرموت مع اتباعو حيث
استولى عمى السمطات ىجاف المرى الذي فر الى (عبراف) صارخاً

()42

.

مف خالؿ ىذا النص نستنتج اف حكـ ابرىة لـ يكف يروؽ لعرب اليمف عمى اعتبار
انو غاصب لمعرش الحميري لذا نجد اف ( يزيد بف كبشت ) ( يزيد بف كبشو) مف
السادات البارزيف في اليمف والذي كاف نائب عف ابرىة وخميفتو عمى قبيمتي ( كدت
) و (دا ) قد ثار عميو لسبب لـ يذكره النص واعمف العصياف  .وانضـ اليو اقياؿ
(اقوؿ) سبا (اسحرف) (ذ سحر) و (مره) و(ثممت) (تمامو) و(حنش)(حنشـ)
و(مرشد)و(حنؼ)(حنفـ) (ذخمؿ) (ذو خميؿ) و (ازانف)(االزاف ) والقيؿ (معد يكرب
بف سميفع ) و(ىعف) (ىعاف )واخوتو
ابناء اسمـ فمما بمغ نبأ ىذه الثورة مسامع ( ابرىة) سير اليو جيشا بقيادة (جرح
ذزيتر) (جراح ذوزينور ) فمـ يتمكف اف يفعؿ شيئاً وىزمو (يزيد ) واستولى عمى

حصف (كدر) (كدار)

()43

فيما يشير بعض الباحثيف اف يزيد بف كبشو اشتبؾ مع
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القوة التي ارسميا ابرىة والتي تزعميا ذازنبور وتمكف يزيد مف قتمو وىدـ قصر كدار
وحشد مف اطاعو مف كندة وحريب وحضر موت وفرىجاف الذماري الى عبراف وبمغ
()44

الممؾ االستصراخ

.

وبالعودة الى النص لنق أر :
وحرب  /حضرموت /وأخذ /مزنـ /ىجف /اذمريف /وعود /عبرف /ووحميمد /
صرخف /وشتاؤ  /وجمعو /اجيشيمو  /حبشت /وحميرـ /بنالغيـ  /بورخ /ذقيضف/
ذلسبعت /وخمس  /وش /مأثـ  /وشتاؤ  /ووردو  /مقمى  /سبأ  /وشامو  /كدر /ألو
 /ولمد  /وحميرـ  /وخميفيو  /وطيو عوده  /ذي  /جدنـ  /وصميمو  /يزد  /بف/
بطـ  /وىعدىمو  /يدىو /قدمي ذكيف . /

()45

بعد اف اتى ابراىة الصريخ وعمـ باف قائده ( ذو زينور ) قتؿ  ،جمع جيوشو حبشت
وحمير باالالؼ في شير ذي الفيض مف عاـ  ( 657حميري) وتحرؾ عف طريؽ
صرواح شماأل نحو (نبط ) في اتجاه العبر ومف (نبط ) أخذ يعد العده الرساؿ سريو
الى كدار ولكف يزيد سارع الى اعالف والئو قبؿ اف تتحرؾ السريو المذكورة

(.)46

ويظير مف النص اف ثورة (يزيد بف كبشة ) كانت ثورة عنيفة قوية وانيا شممت
حضرموت و(حريب ) و(ذوجدف ) و(حباب ) عند (صروح ) ولكنيا فشمت فجاء
يزيد وبايع البرىة بالوالء والطاعة بيف يدي القواد .

()47

والسؤاؿ المطروح ىنا والذي لـ يجب عميو النص الذي دونو ابرىة ىؿ اف يزيد ابف
كبشة استسمـ ؟ ولماذا لـ يعاقبو ابرىة ؟ سيما انو تمرد عمية وقتؿ جنده ؟ اـ اف
ىناؾ مفاوضات جرت بينيما أرضت طموح يزيد بف كبشة ؟ وىذه التساؤالت مازالت
تبحث عف اجابة  ،وبالعودة الى نص نجد مايأتي .
صرخـ  /بف /سبا /كثير /عرمف /وعودف /وخبثـ /ومضرفت /ذافف /بورخ /ذمذرف/
ذلبعت /وبعدف /وصحيو /ذف /عيدف /ىقدمو /بردنف /برث /يدنف /عربف /أليت/
داجاؤ /عـ /يزد /وككميمو /ىعدو /ايدىمو /عرىنيمو/يبر /وسروتيف /ذىف /كدر/
قرنو /اقولف /أليت /قدو /عممكف /ذكت /عصتـ /عمى /اشعبف /لحررتـ /ومسرـ/
وجربتـ /وبراو /وخضجـ /ونيت /وحيرـ /وىذـ /عرمف /وعودف /ومثبرتف /ذبمرب/
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وىوى /عدحو /بوض /ذصربف/ذلسبعت /وبعدف /ذكيو /عظثف /ودف /عربف /عديو/
وىجرف /مرب /وضدسو /بعت /مرب /كبيو /قسـ /ذبمتمو /وبنيو /يفعو /عرمف/
وحفرو /ثو /وصحو

()48

.

يدوف ابرىة في نصو ىذا تفاصيؿ االحداث التي جرت مع يزيد بف كبشو بشكؿ
مقتضب فسبب التمرد غير معموـ وكذلؾ السبب الذي اوقؼ فيو الحممة مجيوؿ وكؿ
الذي يريد اف يخبرنا بو انو  :جمع جيشو وانفذ مف (صرواح) الى مشارؼ سبأ (قائده
) عمى نبط نحو (عبراف) ولما وصؿ نبط الى قمعة (كدار) ومعو خميفتو ( اي عاممو
) ذو جدف

()49

 .الذي اعذر المتمرديف واجتمع بسادات كدار ثـ عاىدىـ بمحضر

سادات (كدار) وعند ذلؾ جنح الى طاعة قبائؿ ( التراخـ ) و (العود) و ( خبش ) و
(مضرفو ذا فاف ) بتاريخ شير آذار مف نفس العاـ وبعد ىذا العيد قدـ اليو سادة
عرب (دا) و (جبا) مع (يزيد بف كبشو) الذيف سطوا ايدييـ لمعيد وقدموا رىائنيـ الى
قمعة (كدار) وبعد ذلؾ جنح الى طاعة قبائؿ (التراخـ ) و (العود) و ( خبش ) و
(مضرفة ذافاف) بتاريخ شير المذار مف نفس العاـ وبعد ىذا العيد وقدموا رىائنيـ
الى قمعة (كدار ) وبعد ذلؾ قدـ االقياؿ وكبراء تمؾ القبائؿ قاصديف الممؾ ابرىة

()50

 .مف مفيوـ ىذا النص نستنتج اف مفاوضات جرت بيف الطرفيف تمخض عنيا
حدوث الصمح اما شروطيا واسبابيا فيي طي الكتماف ولربما تخبرنا التنقيبات
الحديثة عف تفاصيميا في المستقبؿ فيما يعمؽ الدكتور جواد عمي

()51

 ،عمى ذلؾ

بقولو .
اما يزيد بف كبشو فال نعرؼ عف امره في الزمف الحاضر اال شيئاً يسي ار وىو ماذكره
ابرىة في نصو عنو مف انو عينو عامال ووكيال عنو عمى قبيمة (كدت ) (كده) وىي

كندة عمى راي أكثر العمماء واما االقياؿ الذيف انضموا اليو وساعدوه فيـ يمثموف
عمى الجممة الطبقات االرستقراطية القديمة في سبأ .
لـ تكف حممة ابرىة عمى يزيد بف كبشة الحممة االخيرة فقد تمتيا حممة اخرى التقؿ
شأنا عنيا ومف االىمية التاريخية بمكاف اف نتحدث عف تمؾ الحممة حيث يتجمى
فييا التوسع الحربي الحبشي ويظير خارج حدود العربية الجنوبية وقد عرفت ىذه
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الحممة مف خالؿ نص عثر عميو عرؼ باسـ مربغاف

()52

 ،ويظير مف خالؿ ىذا

النص اف (ابرىة) غ از بنفسو معد في شير (ذى ثبتف ) مف ربيع سنة (
حميري والتقى بيا في موضع (حميف) (حمباف) فيزميا وانتصر عمييا

()53

)662

.

وقد جاء ىذا النص عمى شكؿ عشرة اسطر ومما جاء فيو
 .1بخيؿ  /رحمبف /رمسحيو /ممكف /ابره /زيبمف /ممؾ /سبا /وذريدف /وحضرموت
.
 .2ويمنت  /واعرابيمو  /وطودـ  /ونيمت  /سطرو /ذف  /سطرف  /كغزيو .
 .3معدـ  /غزوتف  /ربعتف  /بدرخف  /ذثبتف  /كقسدوكؿ  /بف  /يعمرـ .
 .4وذكي /ممكف  /ابجبر  /بعـ  /كدت  /وعؿ  /وبشرـ  /بنحضـ  /بعـ .
 .5سعدـ  /ومخضو  /وضرـ  /قدمي /جيشف  /عمي  /بنيعمرـ  /كدت  /وعمي ...
ز  /رف  /مردـ  /وسعدـ  /بود .
 .6بمنيج  /تربف  /وىرجو  /واسرو  /ومنوـ  /ذع  /سـ  /ومخض /ممكف  /بجمبف
 /ودنو .
 .7كظؿ  /معدـ  /ورىف  /وبغدنيو  /وسعيوـ  /عمرـ  /بف  /مذرف .
 .8مرىنيمو  /بنيو  /وستخمفيو  /عمي /معدـ  /وقضمو  /بت  /حؿ .
 .9بف  /بخيؿ  /رحمنف  /ورخيو  /ذلثبني  /وسشي  /وس .
 .10ثماتـ .

()54

وترجمة ىذا النص ىي :
 .1بقوة الرحمف ومسيحو الممؾ ابرىة زبيمف ممؾ سبأ وذو ريداف وحضرموت .
 .2ويمنت واالعراب في الطود وتيامة  .سطروا ىذه االسطر {عندما} غزو .
 .3معد في غزوة الربيع في شير (ذثبتف ) عندما ثار كؿ بني عامر .
 .4وعندما ارسؿ الممؾ ابا جبر مع كندة وعمى {اىؿ العالية } وبشير بف حصف مع
.
 .5سعد وحاربوا واضرموا اماـ الجيش ضد بني عامر  ..كندة  ..و  ...مراد وسعد
في وادي .
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 .6الذي يصب في تربو وقتموا واسروا وغنموا غنائـ { وفي الطرؼ الثاني } قاتؿ
الممؾ بحميباف وغنـ واضطرت .
 .7معد لدفع رىائف  .وبعد ذلؾ جاءىـ عمرو بف المنذر .
 .8ورىف بنيو فاستخمفو {ابرىة } عمى معد وقفؿ {ابرىة} مف .
 .9حميباف بقوة الرحمف بتاريخ الثنيف وستيف .
 .10وستمائة .

()55

فيما يعمؽ عمى ترجمتو جواد عمي بقولو :
بحوؿ الرحمف ومسيحو  .الممؾ ابرىة زبيماف ممؾ سبأ وذي ريداف وحضرموت
ويمنت (اليمف) واعرابيا في الطود (اليضبة) وفي تيامة (المنخفضات) سطروا ىذه
االسطر لما غزت معد الغزوة الربيعية بشير ذو الثبات (ذبثتف) (ذوالثبت) ولما غمظ
(ثار) كؿ (بنو عامر) ارسؿ الممؾ (ابا جبر )بقبيمة (كدت) كندة وقبيمة (عؿ) و
(بشر بف حصف) (بشرـ بف حصنـ) بقبيمة (سعد ) لحرب (بني عامر) فتحركا
بسرعة  .وقدما جيشيما نحو العدو  .فحاربت (كدت) كندة وقبيمة (عؿ) بني عامر
ومرادا وحاربت (سعد) بواد (بمنيج ) ينيج (يؤدي) الى (تريف) (الترب) فقتموا مف
بني عامر واسروا وكسبوا غنائـ  ،واما الممؾ فحارب (حميف ) (حمباف) بحوؿ الرحمف
بتاريخ اثنيف وستيف وست مئة

()56

.

وقد أثار ىذا النص خالفا بيف الباحثيف حيث ظيرت عدت آراء في تفسير فقسـ
منيـ مف ذىب الى انو حممة ابرىة ىذه ىي حممة الفيؿ التي استيدفت بيا مكة والتي
جاء ذكرىا في القراف الكريـ وفي كتب االخبارييف المسمميف .

()57

ومف دراسة ىذا النقش نستدؿ عمى اف ابرىة قاـ فعال  .بحممة خارج اليمف واف ىذه
الحممة انشطرت الى قسميف .
فقد قاد الحممة الرئيسة ابرىة نفسو ضد قبائؿ معد الساكنيف في حميباف .
أبرىة يصؼ المخبؿ السعدي
ضربوا البرىة االمور محميا
ومحرؽ والحارتاف كالىم ػ ػػا

()59

ميؿ بني سعد اليو  .بقولو
حمباف فا نطمقوا مع االق ػ ػواؿ
شركاؤنا في الصير واالمواؿ
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وقاؿ فيو ايضا وافتخر ببالئيـ معو .
ويوـ ابي يكسوـ والناس حضر
فتحنا لو باب الخضير ورب ػ ػػو

عمى حمباف اذ نقضى محاصمو
عزيز تمشي بالسيوؼ أراحمو

()60

ومما يؤكد توغؿ ابرىة في اواسط شبو الجزيرة العربية في ذلؾ الوقت ىو
ماتحدث بو النص عف عالقة ابرىة بامارة الحيرة انذاؾ والتي كاف عمى رأسيا كما
يذكر النص المنذر وابنو عمرو الذي قابؿ ابرىة في حمباف وكاف ذلؾ عمى اثر
انتصار ابرىة عمى معد وقد تفاوض معو مف اجؿ اف يقيمو امي ار عمى معد وانو واباه
سوؼ يقدما بيف يدي ابرىة رىائف مف معد ليكوف بمثابة تآميف البرىة ضد اي
محاولة لالنقالب عميو

()61

.

ويؤيد ما جاء في النقش مف انو يسجؿ حممتيف احداىما قادىا ابرىة ضد سعد
في حميباف اما الحممة الثانية فقد ارسميا ابرىة ضد بني عامر في وادي تربو

()62

.

ويؤيد ما جاء في النقش مف انو يسجؿ حممتيف شعر لطرفة بف العبد اذ كاف بنجراف
وشاىدعف كثب االستعدادات التي كاف يعدىا ابرىة لغزو معد ومكة وشاىد تحرؾ
الجيشيف فارسمو طرفة بثالثة ابيات مف الشعر الى عمرو بف ىند يحذره مف تقدـ
ابرىة الى الحيرة وقد جاء فييا .
مف مبمغ عمرو بف ىند رسال ػ ػػة
فريقاف منيـ كعبة اهلل ازئػ ػ ػ ار
بنجراف ما امض المموؾ امورىـ

فميت غراباً في السماء يناديك ػػا

واخراف اف لـ يقطع البحر اتيكا
فال اسمعف ما اقمت برايك ػ ػ ػػا

()63

اذف مف خالؿ ىذه النصوص واالثار نستنتج اف القبائؿ العربية في اليمف لجأت
الى الخيار العسكري الزاحة التسمط الحبشي المستأثر بحكـ البالد .
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المبحث الثالث
موقف القبائل العربية من حممة ابرهة

تجمع معظـ الروايات التاريخية عمى اف ابرىة ىو مف قاد حممتو تجاه مكة

المكرمة وانو اصطحب معو فيال ضخما اسمو ( محمود) بعثو النجاشي اليو لمقياـ
بتمؾ الميمة وقيؿ كانوا ثمانية وقيؿ اثنا عشر فيال وذلؾ ليدـ الكعبة بشد جدارىا
بالسالسؿ المشدودة باالفياؿ

()64

 .وكاف الستخداـ الفيؿ في ىذه الحممة اثر في نفوس

العرب حتى انيـ سموا حدوثيا بعاـ الفيؿ وال ريب اف كثي ار مف الدوؿ القديمة كانت
تستخدـ الفيمة اال اف العرب لـ يألفوىا مف قبؿ لذا كاف الستخداميا وقع كبير في
نفوسيـ

()65

 .ىذا فضال عف عديد القوات التي اعدىا ابرىة مف االحباش والعرب

اليمانيف المنضويف تحت حكمو  .ويبدو اف المقاومة العربية المناىضة ليذه الحممة
انطمقت ىي االخرى لحظة انطالؽ جحافؿ ابرىة نحو البيت الحراـ ليدمو وصرؼ
حج الناس عنو  .اذ تشير المصادر الى اف جذوت المقاومة المسمحة انطمقت مف
اليمف يقوؿ االزرقي "فسمعت بذلؾ العرب فاعظموه وقطعوا بو و أروا اف جياده حؽ
عمييـ حيف سمعوا انو يريد ىدـ الكعبة

–بيت اهلل الحراـ – فخرج اليو رجؿ مف

اشراؼ اليمف ومموكيـ يقاؿ لو ذو نفر فدعا قومو ومف اجابو مف سائر العرب الى
حرب ابرىة والى مجاىدتو مف بيت اهلل سبحانو وما يريد مف ىدمو واخرابو فاجابو مف
اجابو الى ذلؾ ثـ عرض لو فقاتمو فيزـ ذو نفر فاتى بو اسي ار"
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ومف المستغرب اف تحجـ كؿ المصادر العربية عف ذكر تفاصيؿ ىذه المعركة
وعف عدد الخسائر في كال الجانبيف ومما يثير الدىشة كذلؾ ىو اصرار ىذه
المصادر عمى وصؼ ابرىة بصفات تتنافو وطبيعة العمؿ الشنيع الذي اقدـ عميو
يقوؿ ابف ىشاـ عنو وىو يؤرخ لموقعة (ذونفر) بعد اف سقط اسي ار بيد االحباش
وطمب ابرىة الصفح عنو فيقوؿ
" وكاف ابرىة رجال حميما "
فيصفو بالوصؼ نفسو
وذا ديف في النصرانية"

()68

()69

()67

وىذا ماذىب اليو الطبري حيف يسرد الحدث ذاتو

 .فيما يقوؿ عنو االزرقي " وكاف ابرىة رجالً حميماً ورعاً

وال أجد تفسي ار منطقيا ليذه المقولة والوصؼ الذي اتى بو

المؤرخوف سوى انيـ كانوا يستعظموف ما كاف عميو اىؿ قريش مف عبادة االوثاف
واالصناـ داخؿ الحرـ الطاىر المقدس  .وميما تكف االسباب فاف ذا نفر خسر
المعركة وىي االولى التي واجييا جيش ابرىة وىذا شىء منطقي ووفقاً لممعطيات

االتية :ػ

 .1عدـ تكافىء القوى بيف الطرفيف .
 .2اف المعركة بحسب وصؼ المؤرخيف حدثت في اليمف واف جؿ ارض اليمف كانت
تديف بالوالء والطاعة البرىة .
 .3اف معنويات جيش ابرىة كانت عمى وفؽ كؿ االعتبارات عالية خاصة وانيا
تمكنت مف ىزيمة القبائؿ العربية مف قبؿ فخربت طرقيـ واساليبيـ في القتاؿ .
وفي رواية اف ذا نفر خرج مع قومو باالضافة الى بعض القبائؿ العربية االخرى
والذيف كانوا يروف أف محاربة ابرىة واجب عمييـ لمنعو مف التعرض لمبيت الحراـ اال
اف تصدي ذو نفر البرىة لـ يأت بطائؿ ىو ومف معو حيث ىزميـ ابرىة واخذ ذا
نفر اسي اًر عنده

()70

.

ومف االىمية بمكاف االشارة الى اشتراؾ بعض القبائؿ العربية في حممة ابرىة

ضد مكة والذيف
انضووا اليو في اثناء تحركاتو ومنيـ قبيمتا خوالف واالشاعرة
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وكذلؾ بنو حميس بف اوبف طابخو بف الياس بف مضر التي اشتركت في القتاؿ مع
()72

ابرىة

.

باالضافة الى اشتراؾ قبيمة عؾ وقبيمتي كندة وخندقا

()73

 .وازاءىذه الكثافة

العددية فمـ يكف ذو نفر بالعائؽ الصعب الذي يحوؿ دوف تقدـ قوات ابرىة التي
اكتسحتو وواصمت التقدـ نحو ىدفيا الستئصاؿ مركز العرب الديني ونقمو الى
صنعاء  .اال انو ىذه الحممة اصطدمت بقوات عربية اخرى مناىضة لمشروع ابرىة
الديني يتزعميا ىذه المرة نفيؿ بف حبيب الخثعمي  .ومما تجدر الشارة اليو اف نفيؿ
الجشعمي قد ورد في كتب المؤرخيف لكونو انو مف قاـ بتدنيس القميس

()74

 .فاف

صحة ىذه الرواية فاف نيوضو لمقارعت قوات ابرىة العتقاده انو جاء النزاؿ العقاب
بو  .اال اف المرجح انو لـ تكف لو صمة بتدنيس القميس واف استنفاره لبني قومو
لمتصدي البرىة ناتج عف شعور قومي وديني مرتبط بعبادتو ومعتقده  .وتذكر
المصادر التاريخية اف نفيؿ بف حبيب الخثعمي خرج بقبيمتو بفرعييا شيراف وناىس
باالضافة الى قبائؿ عربية اخرى انضمت اليو لمتصدي البرىة اال انو خسر المعركة

وسقط اسي ار بيد ابرىة ( )75الذي استبقاه حيا  .والسؤاؿ المطروح ؟ ىو في مجريات

الموقعة االولى مع ذي نفر نراىو سقط اسي ار وقدـ فروض الطاعة البرىة فعفى عنو
ولـ يتعرض لو بسوء وفي مجريات الموقعة الثانية نرى نفيؿ بف حبيب يؤسر كذلؾ
ويعفوا ابرىة عنو فما ىي الدوافع واالسباب التي جعمت ابرىة يصفح عف خصومو ؟
ويمكف ارجاع السبب في ذلؾ لموجبات دينية العتبار اف سبب الحممة ىي لصرؼ
حج العرب عف الكعبة فأذا ما تعرض لزعامات العرب بسوء فمف الممكف اف يسبب
مقتميـ مزيدا مف السخط مف قبؿ العرب عمى مشروعو الديني .
وواصؿ ابرىة سيره حتى وصؿ الطائؼ وخرج عميو مسعود بف متعب في رجاؿ
ثقيؼ فقاؿ لو اييا الممؾ انما نحف عبيدؾ سامعوف لؾ مطيعوف ليس لؾ عندنا
خالؼ وليس بيننا ىذا بالبيت الذي تريد ( يعنوف الالت ) انما تريد البيت الذي بمكو
ونحف نبعث معؾ مف يدلؾ فتجاوز عنيـ وبعثوا معو ابا رغاؿ خرج ابرىة ومعو ابو
رغاؿ

()76

واصؿ مسيرة حتى نزؿ المغمس وتورد الروايات ا ف ابا رغاؿ توفيو في
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ىذا المكاف ودفف فيو واصبح قبره شاىدا عمى مف خاف ابناء عمومتو ودينو فرجمتو
العرب واصبح مثالً لمف يقدـ عمى ىذا العمؿ فقاؿ فيو جرير شع ار يشبو بغريمو

الفرزدؽ .

اذا مات الفرزدؽ فارجموه كما ترموف قبر ابي رغاؿ

()77

في حيف يعمؿ الدكتور خالد العسمي عمى موضوع خيانة اىؿ الطائؼ تعميالً

ينفي فيو صفة الخيانة ليـ ويورده في ىامش كتابو وقد جاء فيو " مف الصعب

تصديؽ الروايات التي تشير باف اىؿ الطائؼ ساعدوا عمى احتالؿ مكة ويظير اف
ىذه الروايات وضعت نكاية بالشخصيات الثقفية التي حكمت العراؽ في العصر
االموي"

()78

.

وال يمكننا الركوف الى رأي الدكتور العسمي واالطمئناف الى قولو وذلؾ لتواتر الروايات
التاريخية في ىذا الموضوع  ،اال اننا يمكف اف نرجع السبب تحامؿ المؤرخيف عمييـ
وذلؾ الف اىؿ الطائؼ لـ يتصدوا لحممة ابرىة عمى غرار المناطؽ التي مرت بيا
تمؾ الحممة مثؿ قوـ ذو نفر او قبيمتي شيراف وناىس اتباع نفيؿ بف حبيب الخثعمي
 .لذا اصبحوا سبو مف القبائؿ العربية االخرى اذ يورد ابف ىشاـ نقال عف ابف اسحاؽ
المتوفى سنة 151ىػ شع ار ينسب
لضرار بف الخطاب الفيري لموقؼ بني ثقيؼ جاء فيو .
وفرت ثقيؼ الى التيا بمنقمب الخائب الخاسر

()79

ومف الجدير بالذكر اف نرى موقؼ بعض القبائؿ العربية التي ساندت ابرىة في
حممتو قد تغير حيف حطت الحممة رحاليا عند المغمس واقتربت مف مكة اذ تذكر
بعض المصادر اف قبيمتي االشاعرة وخثعـ كسرو سيوفيـ وابو االشتراؾ مع ابرىة
في ىدـ بيت اهلل الحراـ

()80

.

اما عف اىـ االجراءات التي اتخذىا ابرىة وقد اصبح قاب قوسيف مف مكة
فيمكننا اف نجمميا عمى شكؿ محوريف :
االوؿ  :استخداـ ابرىة طريقة الترويع والرعب وذلؾ مف خالؿ ارسالو طميعة مف
جيشو الرىاب اىؿ مكة وتخويفيـ وذلؾ بقياـ ىؤالء الجند بالسطو عمى امواليـ
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وبيائميـ وجعؿ عمى رأس ىذه القوة االسود بف مقصود " واصاب منيا مائتي بعير
لعبد المطمب بف ىاشـ وىو يومئذ كبير قريش وسيدىا"

()81

.

المحور الثاني  :لجأ ابرىة الى طريؽ الميادنة والمفاوضات القناع اىؿ مكة بعدـ
مقاتمتو والحيمولة دونو ودوف الكعبة ليدميا وقد ارسؿ ليذا الغرض حناطة الحميري
وقاؿ لو " سؿ عف سيد اىؿ ىذا البمد وشريفيـ ثـ قؿ ليـ اف الممؾ يقوؿ لكـ اني لـ
ات لحربكـ انما جئت ليدـ ىذا البيت فاف لـ تعرضوا لي بقتاؿ فال الحاجة لي

بدمائكـ فاف ىو لـ يرد حربي فأتني بو" (.)82

والمتتبع لمسيرة ابرىة منذ خروجو مف اليمف حتى وصولو الى مكة يجده انو اتخذ
طريؽ العفو وعدـ التعرض لممدف والمدنييف بؿ حتى الذيف خرجوا عميو نجده قد عفى
عنيـ ويمكف اف نرجع سبب ذلؾ الى عامميف :
 .1عامؿ ديني  :فمربما اراد ابرىة بذلؾ اف يثبت اف النصرانية ىي ديف العفو
والسماح او اراد اف اليثير مشاعر الكره والضغينة لدى القابائؿ العربية كي التقاطع
القميس .
 .2عامؿ اقتصادي  :فقد اراد ابرىة الغاء دور مكة التجاري وسيطا بيف التجارة
اليمنية التي يسيطر عمييا االحباش واسواؽ الجزيرة العربية التجارية التي يؤميا البدو
في المواسـ

()83

 .فعندما يدخؿ بصراع عسكري مسمح معيا فانو يفقد ىذه االسواؽ

وىذا الطريؽ التجاري .
اما عف موقؼ اىؿ مكة مف ىذا الغزو الحبشي الذي احاط بيـ واراد تغير
معتقدىـ فقد جاء وحسب الروايات التاريخية متخذا ثالثة مواقؼ ىي :
االوؿ  :الموقؼ العسكري .
اذ تشير الروايات التاريخية اف اىؿ مكة عقدوا النية عمى مقارعة ابرىة ومنازلتو
واتخذوا كافة االجراءات العسكرية لمحيمولة مف دوف دخوؿ ابرىة البيت الحراـ
واستنفروا قواتيـ وكانت تتكوف مف القبائؿ التالية " قريش وكنانة وىذيؿ ومف كاف
بذلؾ الحرـ مف سائر الناس"

()84

لقتاؿ ابرىة اال انيـ ادركوا انو اليمكنيـ الصمود

بوجو ىذا الطاغية لكثرة عدد جيشو وعدتو .
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ثانياً  :دفع جزية :

ويبدو مف خالؿ روايات اىؿ االخبار اف اىؿ مكة حيف عمموا اف القدر ليـ

عمى مقاتمت ابرىة اتخذوا ق ار ار باف يدفعوا اليو خراج سنوي مقابؿ عدـ المساس
بحرمة البيت وكونوا لذلؾ وفدا وارسموه الى ابرىة ويتمثؿ بكؿ مف عبد المطمب
وعمرو بف نفيؿ وىو سيد كنانة وخويمد بف واثمة اليذلي سيد ىذيؿ فعرضوا عمى

ابرىة ثمث امواؿ تيامة عمى اف يرجع عنيـ والييدـ البيت فابى عمييـ ( )85واصر عمى

موقفو الرافض الي حؿ سممي .
ثالثا  :اخالء الكعبة .
ويبدو اف ىذا الخيار كاف اخر الخيارات التي توصؿ الييا اىؿ مكة اماـ اصرار
ابرىة عمى مشروعو حيث امر عبد المطمب اىؿ مكة الخروج منيا والمجوء الى
شغؼ الجباؿ والشعاب خوفا عمييـ مف ابرىة وجيشو

()86

 .وترؾ الكعبة برعاية اهلل

سبحانو وتعالى .
وقد اسيبت كتب التاريخ في سرد الحوارات والمفاوضات التي جرت بيف عبد
المطمب وبيف ابرىة ومما الشؾ فيو فاف فييا الشىء الكثير مف المبالغة غير المبررة
ويبدو اف مف االفضؿ االعتماد عمى روايات االخبارييف االوائؿ مف امثاؿ صاحب
السيرة ابف ىشاـ واالزرقي صاحب اخبار مكة الف جؿ المؤرخيف الذيف جاء مف
بعدىـ اعتمدوا عمييـ واضافوا عمى مادونوه ىؤالء وعندما نورد رواية ابف ىشاـ يكتمؿ
عندنا الحدث التاريخي ليذه الحممة .
تقدـ حناطة نحو مكة وسأؿ عف سيدىا وشريفيا فدلوه عمى عبد المطمب بف
ىشاـ بف عبد مناؼ بف قصي فجاءه وقاؿ لو ما امر بو ابرىة فكاف رد عبد المطمب
عميو واهلل ما نريد حربو وما لنا بذلؾ مف طاقة ىذا بيت اهلل الحراـ وبيت خميمو
ابراىيـ فاف يمنعو فيو بيتو وحرمو واف يخؿ بينو فو اهلل ما عندنا مف دفع عنو  .فقاؿ
لو حناطة  :فانطمؽ الى الممؾ فانو قد امرني اف اتيو فانطمؽ معو عبد المطمب مع
بعض بنيو  .فمما وصؿ عبد المطمب الى معسكر ابرىة سأؿ عف ذي نفر لصداقة
بينيـ ( كما تذكر الرواية ) فمما اتاه طمب منو اف يرشده فيما حؿ بو وباىؿ مكة
24
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فاجابو ذو نفر اجابة االسير وارشده عمى سائس الفيؿ الذي كاف صديقا لو وانو
يطمب منو التدخؿ في الموضوع ( وقد اطمقت عميو الرواية اسـ انيس ) فمما جاءه
قاؿ لو ذونفر يا انيس اف عبد المطمب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعـ الناس
بالسيؿ والوحش في رؤوس الجباؿ وقد اصاب لو الممؾ مائتي بعير نستأذف لو عميو
وانفعو عنده بما استطعت قاؿ افعؿ واستأذف انيس لعبد المطمب بف ىاشـ مف ابرىة
واوصفو بنفس عبارات المدح التي كاف قد سمعيا مف ذي نفر وتصؼ الرواية
شخصية عبد المطمب عمى انو رجؿ عظيـ وسيـ جسيـ ذو ىيبة في نفوس مف
يشاىده فما اف قدـ عمى ابرىة حتى اجمو واكرمو واف ابرىة نزؿ مف عمى سريره
وجمس عمى بساطو واجمس عبد المطمب بجواره وطمب مف ترجمانو اف يساؿ عبد
المطمب عف حاجتو فقاؿ عبد المطمب حاجتي الى الممؾ اف يرد عمي مائتي بعير
اصابيا لي فتعجب ابرىة مف حاجة عبد المطمب تمؾ قائال لو عف طريؽ ترجمانو قد
كنت اعجبتني حيف رايتؾ ثـ زىدت فيؾ حيف كممتني اتكممني في مائتي بعير قد
اصبتيا لؾ وتترؾ بيتا ىو دينؾ وديف ابائؾ قد جئت ليدمو التكممني فيو فقاؿ لو
عبد المطمب انا رب االبؿ واف لمبيت ربا سيمنعو قاؿ ماكاف ليمنع مني قاؿ انت
وذؾ اردد الي ابمي فرد ابرىة ابؿ عبد المطمب  ،وخرج عبد المطمب الى قريش
واخبرىـ بما حصؿ وطمب منيـ الخروج مف مكة والحماية في شعؼ الجباؿ  .وانشد
شع ار يصور تمؾ الحادثة جاء فيو مردداً .
الميـ اف العبد يمنع رحمو فامنع حػػاللؾ

()87

اليغمبف صميبي ػػـ ومما ليـ غدوا محالؾ

وعندما عزـ ابرىة عمى ىدـ الكعبة برؾ الفيؿ بالمغمس فمـ يحرؾ ونخس
بالرماح فمـ ينيض ثـ بعث اهلل عمى الجيش طي ار مع كؿ طير ثالثة احجار فألقتيا
()88
اب ا ْل ِف ِ
َص َح ِ
يؿ
ؼ فَ َع َؿ َرُّب َ
عمييـ فمـ ينج منيـ ثغر  .قاؿ تعالى { :أَلَ ْـ تََر َك ْي َ
ؾ بِأ ْ
ضمِ ٍ
ط ْي ًار أََبابِي َؿ (  )3تَْرِمي ِي ْـ بِ ِح َج َارٍة
يؿ ( َ )2وأ َْر َس َؿ َعمَ ْي ِي ْـ َ
( )1أَلَ ْـ َي ْج َع ْؿ َك ْي َد ُى ْـ ِفي تَ ْ
ِّيؿ (  )4فَجعمَيـ َكع ٍ
ؼ م ْأ ُك ٍ
ِم ْف ِسج ٍ
وؿ (  )89(})5ومف الغريب اف نجد بعض
َ َ ُْ َ ْ
ص َ
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الباحثيف يوعز فشؿ الحممة بقولو وفشؿ ابرىة في حممتو نتيجة عدـ ادراكو لعامؿ
الطبيعة الجغرافية واحتماالت انعكاساتو سمبيا عمى الحممة والجيش فمـ يضع في
حساباتو طبيعة االرض الصحراوية المقدـ الييا بجحافمو الج اررة وىدت الصحراء جزء
مف معنويات جنوده واستنزفت طاقتيـ وحيويتيـ وحمؿ تغير البيئة الفجائي ونقصاف
االغذية االوبئة واالمراض فانتشر بينيـ

()90

 .والكالـ في ذلؾ كثير عجت بو كتب

المصادر مف مؤرخيف ومفسريف .
اما عف طريؽ حممة ذلؾ الطاغية عمى مكة فقد يكوف ابرىة قد استعمؿ في
طريؽ حممتو تمؾ عمى مكة احد طرؽ القوافؿ التجارية القديمة المارة بيف جنوب شبو
الجزيرة العربية وشماليا والمارة بمنطقة الحجاز خاصة وانو مف الثابت عدـ الوصوؿ
الى مف الدالئؿ النصية واالثرية عف حممة ابرىة عمى مكة والطريؽ الذي سمكو ومف
المرجح اف جيشو قد ترؾ مف صنعاء صوب نجراف والتي كانت تشكؿ محطة رئيسة
في تجارة شبو الجزيرة العربية في ذلؾ الوقت ومف ىناؾ اتجو نحو المناطؽ الجنوبية
الشرقية ومنيا الى الجنوب الغربي حيث القى قبائؿ خثعـ التي كانت تسكف في ذلؾ
الوقت مناطؽ اواسط جباؿ السروات اي منطقة الباحو ومف ىناؾ اتجو نحو الطائؼ
حيث القى ثقيفا ومف الطائؼ نحو مكة عف طريؽ منطقة السيؿ او الطريؽ القديـ
الى مكة حتى وصؿ الى منطقة المغمس التي القى فييا قدر اهلل .

()91

االستنتاجات
مف خالؿ ىذه الدراسة يمكف اف اجمؿ اىـ االستنتاجات التي خمصت الييا :ػ
 .1اف قراءت النصوص التاريخية عف تاريخ العرب قبؿ االسالـ بحاجة الى دراسة
شاممة .
 .2اف حممة االحباش عمى اليمف لـ تكف بواعز ديني كما تصوره روايات االخبارييف
العرب .
 .3اف االحباش كانت ليـ حاميات في اليمف قبؿ الحممة العسكرية الثانية عميو .
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 اف االحباش سعوا الى تنفيذ مخطط مرسوـ مف قبؿ االمبراطورية البيزنطية وذلؾ.4
مف خالؿ حممتيـ عمى مكة لضـ اليمف وبالد الشاـ وجعميا معسك ار بوجو
. االمبراطورية الساسانية
 اف تاريخ اليمف والجزيرة العربية بوجو خاص بحاجة الى دراسة وتنقيبات الزالت.5
الكثير مف المبس والغموض الذي يكتنفيا عبر مراحؿ تاريخية اختزلتيا روايات
. المؤرخيف
 مف خالؿ ىذه الدراسة نجد اف القبائؿ العربية كانت بموقؼ الند والمعارض.6
. لوجود االحباش
 مف خالؿ دراسة االثار المكتشفة نجد اف ىنالؾ عدة معارؾ قد حدثت بيف القبائؿ.7
. العربية وبيف االحباش

Abstract
From the present study it is possihblefind many questions
which were iq nored by the historians. The champain led by
the habashis on yemen was to con trol the good sources and
abilities of the country . also am other cause wes its strategic
posit ion an it links the . three con tinents at that time .the slogan
ot religion was taken as a cover in order not to bo resisted by
the people . on the other side. This study revealed the real
Arabic resistance and its heroic situation refusing the occupation
of the land . this was obvious by the teats discovered
atterwards. As regis tered by those who lived at that time. Thuy
revealed that the tribes had their abilities to the combatable
risistance against the occupiers.in addition this study indicated
thet some his torieal texts must be reviewed and anahysed
because at their ancient time. Ttistorians looked at their nations
history befor Islam as special one becaue Arabs were
worshipping stones so the historieal sources must help one
another to find the fact .
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الذيف تولوا دراستو كاسكؿ وبيشوف وسذئي سميث وشتيؿ وكثر وكونداده باالضافة
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عاـ 547ـ وىو الموافؽ  622حميري لمف جعؿ سنة  115ؽ.ـ مبداء لمتقويـ
الحميري او عاـ  555لمف جعؿ مبدا التقويـ الحميري سنة 109ؽ.ـ  ،ويضيؼ
كذلؾ الى ذىابيـ الى بعض ما ذىب اليو بعض االخبارييف المسمميف حوؿ
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فييا "  ....حدثنا الزبير قاؿ وحدثني عمر بف ابي بكر المؤممي عف زكريا بف
ابي عيسى ف ابف شياب اف قريشا كانت تعد قبؿ رسؿ اهلل (ص) مف زمف الفيؿ
كانوا يعدوف بيف الفيؿ وبيف الفجار اربعيف سنة وكانوا يعدوف بيف الفجار وبيف
وفاة ىشاـ بف المغيرة ست سنيف وكانوا يعدوف بيف وفاة ىشاـ وبيف بنياف الكعبة
تسع سنيف وكانوا يعدوف بيف بنياف الكعبة وبيف خروج الرسوؿ (ص) الى المدينة
خمس عشرة سنة منيا خمس سنيف قبؿ اف ينزؿ عميو  .ثـ كاف العدد يعد " ...
فجمع كستر تمؾ السنيف فوجدىا سبعيف عاما مف عاـ الفيؿ حتى اليجرة وحيث
اف تاريخ اليجرة كما ىو مشيور عاـ

622ـ وبطرحيا مف بعضيا يكوف عاـ
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الفيؿ ىو سنة 552ـ وىو تاريخ النص  .ولقد استخرج عبد المنعـ عبد الحميـ تمؾ
الرواية مف مخطوطة موجودة في مكتبة بودلياف بأكسفورد وناقشيا فوجد اختالؼ
في رواية الزبير بف بكار .ت 206ىػ وروايات االخبارييف االوائؿ امثاؿ ابف ىشاـ
واالزرقي المتوفياف 222ـ باالضافة الى اغفاؿ ىذه الرواية ذكر مولد الرسوؿ
(ص) والتي لـ تفضميا اي مف المصادر االسالمية المتقدمة او المتاخرة ويرى اف
ذلؾ يرجع لخطاء النسخ في عصر المؤلؼ او مف الذي بعده وعمى اي حاؿ ىذا
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لمتشكيؾ فيو وفيما جاء بو القراف الكريـ والذي اشار الى فناء جيش ابرىة عف
بكره ابيو ولـ يبؽ اال القميؿ بحسب تاويؿ المفسريف وذلؾ ما يناقض مدلوؿ نص
مريغاف .
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 تاريخ ابف الوردي  ،دار الكتب العممية  ، ،بيروت . 1996 .15وىب بف منبو ( ،ت  110ىػ -

 732ـ ) .

 -التيجاف في مموؾ حمير ،مركز الدراسات واالبحاث اليمنية  ،صنعاء . 1979

 .16ياقوت الحموي  ،شياب الديف ابي عبد اهلل الرومي البغدادي ( ،

626ىػ -

 1226ـ ) .
 معجـ البمداف  ،دار صادر بيروت .2010 .17اليعقوبي ،احمد بف اسحاؽ بف جعفر بف وىب  ( ،ت  292ىػ 923 -
).
 تاريخ اليعقوبي ،تحقيؽ خميؿ المنصور  ،دار االعتصاـ طيراف بال .37
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-18الآللوسي  ،محمود شكري بغدادي .

 بموغ االرب في معرفة أحواؿ العرب  ،تعميؽ محمد بيجت االثري ،دار الكتبالعممية  ،بيروت . 2009
 -19برو  ،توفيؽ .
 تاريخ العرب القديـ  ،دار الفكر  ،دمشؽ . 2007 - 20الجميمي  ،رشيد .
 .1تاريخ العرب قبؿ االسالـ عبد الحميد  ،سعد زغموؿ.
 في تاريخ العرب قبؿ االسالـ . - 21زكار  ،سييؿ .
 تاريخ الوطف العربي القديـ  ،منشورات جامعة دمشؽ ،دمشؽ . 2003 - 22زيداف  ،جرجي .

 -تاريخ العرب قبؿ االسالـ ،المكتبة االىمية  ،بيروت . 1965

 - 23السعدي  ،عبد الرحمف بف ناصر .
 تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف  ،دار المينىء  ( ،الرياض 1999).
 - 24سمسـ  ،عبد المعطي بف محمد .

 العالقات بيف شبو الجزيرة العربية والحبشة  ،ايترؾ لمطباعة والنشر  ،القاىرة.2008

 - 25الشيبة  ،عبد اهلل حسف .
 دراسات في تاريخ اليمف القديـ  ،مكتبة الوعي الثوري لمطباعة  ،صنعاء 1999.
 - 26طقوش  ،محمد سييؿ .

 -تاريخ العرب قبؿ االسالـ  ،دار النفائس  ،بيروت . 2009

 - 27عاقؿ  ،نبيو.

 تاريخ العرب القديـ والعصر الجاىمي  ،مطبعة جامعة دمشؽ  ،دمشؽ 199238

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011
 - 28عمي  ،جواد .

 -المفصؿ في تاريخ العرب  ،مكتبة جرير ،بيروت . 2006

 - 29العمي  ،صالح أحمد .
 محاضرات في تاريخ العرب  ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد . 1983 - 30عناف  ،زيد بف عمي .
 تاريخ حضارة اليمف القديـ  ،دار االفاؽ العربية  ،بيروت بال . - 31العسمي  ،خالد .
 دراسا ت في تاريخ العرب قبؿ االسالـ . - 32ماجد  ،عبد المنعـ.

 -التاريخ السياسي لمدولة العربية  ،مكتبة االنجمو المصرية  ،القاىرة .1960

 - 33منقوش  ،ثريا .
 سيؼ بف ذي يزف  ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد . 1980 - 34بافقيو  ،محمد عبد القادر.
 تاريخ اليمف القديـ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،بيروت. 1885 - 35فيميب حتي .
 تاريخ العرب  ،دار الكاشؼ لمنشر بيروت . 1986 - 36وؿ ديورانت .
 قصة الحضارة  ،ترجمة محمد بدراف  ،مطبعة لجنة التاليؼ والترجمة ،القاىرة. 1964
 ،-دار الكتب لمطباعة والنشر  ،بغداد .2001
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