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�ض امللخَّ

مثَّل النص اإلخباري مصدًرا مهًم للكش��ف عن تاريخ وس��ط شبه اجلزيرة العربية 
قبل اإلس��الم، بالرغم م��ن ضعف إثباتات��ه التارخيية نظ��ًرا لبعده الزم��اين واملكاين عن 
احلدث، وجاء بحثنا بعنوان: )أحوال وس��ط ش��به اجلزيرة العربية قبل اإلسالم يف ضوء 
ّ )ق 6(- دراسة  روايات كتاب املناقب املزيدية يف أخبار امللوك األسدية أليب البقاء احللِّ

حتليلية نقدية(.

م البحث إىل مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة، محل املبحث األول عنوان )تأصيل  ُقسِّ
الوجود العريب يف وس��ط شبه اجلزيرة العربية قبل اإلس��الم(، أما املبحث الثاين فدرسنا 
فيه )املفاهيم القصصية لبعض صفات املجتمع القبل يف وس��ط شبه اجلزيرة العربية قبل 
اإلس��الم( ختلَّله وصف تارخيي ألفق القبيلة وحتوهلا م��ن البداوة إىل التنظيم والتحرض، 

الذي شهدته مكة ويثرب قبل اإلسالم.

تكمن صعوبة البحث يف عدم وجود كتابات قديمة- حسب علمنا املتواضع- عن 
القبائل العربية القديمة مثل معد ونزار وغريها؛ إلجراء مقارنات بني روايات أيب البقاء 
ّ معها لغربلتها والتوثق من مدى موضوعيتها وانس��جامها م��ع الواقع، وعليه تم  احل��لِّ
االعتمد ع��ىل املصادر الدينية مثل القرآن الكريم وتفاس��ريه كأس��اس لتحقيق املطابقة، 

ة عند الطربي )ت 310ه�( وغريه. فضاًل عن الروايات اإلخباريَّ
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Abstract

The informative text has been considered a vital source of 

exposing the history of the middle of the Arab Peninsula during 

the pre-Islamic era in spite of its weakness of documentation 

due to its temporal and spatial remoteness. Hence came our 

analytic critical study to investigate the circumstances in the 

middle of Arab peninsula during the pre-Islamic era according 

to “Almanaqib Almazidiah fi Akhbar Almulouk Alasadiyah” by 

Abi Albaqa’ Al-Hilli.

The study includes an introduction, preliminaries, two 

sections and a conclusion. The first section authenticates the 

Arab presence in the middle of Arab peninsula during the pre-

Islamic era while the second section examines the narrative 

notions of some features of the tribal society in the middle of 

Arab peninsula during the pre-Islamic era. The second section 

presents also a historical description of the tribal society from 

the bedouin to the civilized life which is seen in Mecca and 

Yathrib before Islam.
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The study faces the problem of the lack of reliable old texts 

about the old Arab tribes, like Ma’ad and Nazar, to compare them 

with those of Abi Albaqa’ Al-Hilli to filter them and verify their 

objectivity and conformity to reality. Thus, religious sources like 

The Holy Quran and its exegeses in addition to AlTabari (died 

310 H.) are chosen as a basis of investigation.
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مة املقدِّ

مثَّل النص اإلخباري مصدًرا مهًم للكش��ف عن تاريخ وس��ط شبه اجلزيرة العربية 
قبل اإلس��الم، بالرغم م��ن ضعف إثباتات��ه التارخيية نظ��ًرا لبعده الزم��اين واملكاين عن 
احلدث، مما أحدث نكوًصا زمكانًيا دفع البعض إىل إنكارها وعدم القطع بصحتها، سيم 
بعد أن وجدوا يف ديباجاهتا بعًدا أسطورًيا خيالًيا ال يمُس الواقعية بصلٍة من نوٍع ما، فم 
كان منا إالَّ أن نقتفي أثرها؛ لنس��لِّط الضوء عليها بشكل عامودي وافقي لتحليل النص 
وتفكيك��ه ظاهرًيا وباطنًيا، لفرز ما هو واقعي وإزاحة ما له عالقة بالالواقعية التارخيية، 
اذ روايات  ولع��ل من الصعوبة بم��كان اإلحاطة بمهية الرواية، فلم نج��د مناًصا من اختِّ
ّ أنموذًجا واقعًيا لتجس��يد هذه الصورة العلمية لبل��ورة مفاهيم تارخيية  أيب البق��اء احل��لِّ
مس��ت قلب اجلزيرة العربية قبل اإلس��الم الناب��ض باحلياة واملتدفق يف وضع األس��س 
اإلنس��انيَّة واالجتمعية فيها؛ لذا جاء بحثنا بعنوان: )أحوال وس��ط شبه اجلزيرة العربية 
قبل اإلسالم يف ضوء روايات كتاب املناقب املزيدية يف أخبار امللوك األسدية أليب البقاء 

ّ دراسة حتليلية نقدية(. احللِّ

حاولن��ا من خالل البحث اإلجابة عىل بعض التس��اؤالت، منه��ا: هل أصاب أبو 
ّ بروايات��ه كبد احلقيقة؟ أم جانب بنصوصه الواقع وس��ار نحو امليثولوجيا؟  البق��اء احللِّ
وعىل ماذا اتكأ مؤرخنا يف بناء منظومته التارخيية؟ وأي أس��لوب منهجي اس��تخدمه يف 

بلورة أفكاره ليطرحها للقارئ كأساس لفهم ماهية ذلك الواقع املوغل يف الِقدم؟
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إنَّ ه��ذه التس��اؤالت تتطلَّ��ب منهًج��ا تتابعًيا يف اس��تقصاء األخبار بنس��ٍق واضح 
وبحلق��ات متصلة؛ لنتمكن عىل أثره من إماطة اللثام وكش��ف الغب��ار عن قيمة كتاب: 
)املناقب املزيدية(، بوصفه مصدًرا إس��المًيا باحًثا يف أعمق التاريخ العريب آنذاك، وكل 
ش��ة  ي كمَّ ال��ذي نرج��وه من اهلل تعاىل أن حيالفن��ا احلظ والتوفيق يف وضع رواياته بني كفَّ
النق��د والتحليل؛ للخ��روج بحصيلة علمي��ة مرضية ومقنعة للمتلق��ي ألحداث ترابط 

مسدي للحركة التارخيية يف وسط شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم.

��م البح��ث إىل مقدمة ومتهي��د وفصلني وخامت��ة، ألقينا الض��وء يف التمهيد عىل  ُقسِّ
ج��ني عىل أثر النصني  ّ ومنهجيَّته يف كت��اب املناقب املزيدية، معرِّ م��وارد أيب البقاء احل��لِّ
الديني والوضعي يف إخراج كتابه هبذه احلُلة والكيفية، مكتسًبا أمهيته يف ترسيم شخصية 
 املؤل��ف وجعل��ه متميًزا بني صفوف العلمء فعرف ب�: )الش��يخ العفي��ف الرئيس(، وممَّا 
ال شك فيه أنَّ هذه األلقاب مل تأِت اعتباًطا أو جزاًفا بل جاءت ألسباب متصلة بارتفاع 
مهت��ه وعلو كعبه فكرًي��ا، لذا حاولنا- ق��در اإلمكان- تذويب إش��كالية عدم احلصول 
ع��ىل ترمجات وافية له يف مصنَّفات الراجم، ومن ث��مَّ ترجيح عره وزمانه املفقود، بم 
��ر لدين��ا من قرائن اهتدينا هب��ا يف معرفة حدوده الزمنية. مح��ل املبحث األول عنوان  توفَّ
)تأصيل الوجود العريب يف وس��ط شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم( وضمَّ دفتيه تعريًفا 
جغرافًيا وطوبوغرافًيا للمنطقة التي نحن بصدد احلديث عنها، إلجياد الصلة بني عنارص 
التاريخ )زمان ومكان وأش��خاص(، لنتمكن بعدها من دراسة األصول العرقية لبعض 
القبائ��ل القديم��ة واملؤث��رة يف احلركة التارخيية مث��ل قبائل )معد بن عدن��ان( و)نزار بن 
ا املبحث الثاين  معد( و)مدركة بن الياس( و)خزيمة بن مدركة( و )أسد بن خزيمة(. أمَّ
فدرس��نا في��ه )املفاهيم القصصية لبعض صفات املجتمع القبل يف وس��ط ش��به اجلزيرة 
العربية قبل اإلس��الم( ختلَّله وصف تارخيي الفق القبيلة وحتوهلا من البداوة إىل التنظيم 
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والتحرض الذي شهدته مكة ويثرب قبل اإلسالم.

تكمن صعوبة البحث يف عدم وجود كتابات قديمة -حسب علمنا املتواضع - عن 
القبائل العربية القديمة مثل معد ونزار وغريها؛ إلجراء مقارنات بني روايات أيب البقاء 
ّ معها لغربلتها والتوثق من مدى موضوعيتها وانس��جامها م��ع الواقع، وعليه تمَّ  احل��لِّ
االعتمد ع��ىل املصادر الدينية مثل القران الكريم وتفاس��ريه كأس��اس لتحقيق املطابقة، 

فضاًل عن الروايات اإلخبارية عند الطربي )ت 310ه�( وغريه.
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التمهيد

 قراءة يف م�ارد اأبي البقاء احللِّّي ومنهجيَّته يف تدوينه تاريخ العرب
قبل الإ�صالم

ّ من كبار العلمء اإلس��الميني الذين أس��هموا يف رفد املوروث  ُيع��دُّ أبو البقاء احللِّ
التارخيي الس��يم يف مسقط رأس��ه احللَّة)1(، وامتداده الفكري إىل خارج اإلطار اجلغرايف 
ملدينته، ولعل رسَّ ذلك يكمن يف اتساع ُأفق عقليته املوسوعية واكتنازه الثقايف واستلهام 
املبادئ العلمية من أصوهلا املختلفة، وتوجيهها يف جمال دراس��ته املتعمقة لتاريخ اإلمارة 
املزيدية عموًما)2(، والتاريخ العريب قبل اإلس��الم خاصًة، مؤسًس��ا بذلك منهًجا حتليلًيا 
نقدًي��ا قلَّم نجده عن��د املؤرخني القدماء أو املعارصين له، فهو ال يكتفي بإيراد الروايات 
خصوًصا املناسبة التي تتفق مع توجهاته وأغراضه يف الروايات التارخيية فقط، بل يلجأ 
دائ��ًم إىل عقد املقارنات واملطابقات النصية بني الروايات املختلفة يف املظان واملوارد، ثمَّ 
ًما تصويباته عىل أس��اس  يب��دأ بغربلتها لفرز الرواية األكثر منطقية من وجهة نظره، مقدِّ
الدلي��ل ال��ذي يتَّكأ علي��ه يف بناء منظومته التارخيي��ة يف إثبات اخلرب، فذكر مثاًل تش��ابك 

الروايات يف بيان كيفية والية خزاعة البيت احلرام مقدًما تصويباته عليها)3(.

ّ ش��هرة ذائعة بني َأوس��اط العلمء واملؤلفني  ونتيجة لذلك أكتس��ب أبو البقاء احللِّ
ًقا، وشاعًرا ملهًم،  العرب اإلسالميني، فكان شيًخا فقيًها)4(، ومؤرًخا حملِّاًل، وباحًثا مدقِّ
اس��تطاع اس��تنطاق القوانني املعرفية املتنوعة يف بناء أسس تارخيية تعتمد قاعدة االستناد 
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��ة أو الدليل، فعرف عند العلمء بأنَّه: »الش��يخ الفقيه العامل َأب��و البقاء هبة اهلل  ع��ىل احلجَّ
اب��ن نم »)5(، وهو كذل��ك عند األَفندي األَصبهاين الذي وصفه قائاًل: »الش��يخ الرئيس 

.)6(» ّ العفيف َأبو البقاء هبة اهلل بن نم بن عل بن محدون احللِّ

( بإعالن إبداعه يف العلوم، قائال)7(: ّ د احللِّ وقد أفتخر أحد أحفاده )جعفر بن حممَّ

البقا َأيب  الفقيه  احل��رب  َأيب  ماوج��دَّ  مقدَّ العلوم  نقِل  يف  زال  ف��م 
ّ الثمينة التي وصلت  ة أيب البقاء احللِّ ة( ه��و درَّ وال ش��كَّ أنَّ كتاب )املناقب املزيديَّ
ض إىل  ل��ة، ومل يطرأ عليها نقص حاد يف الرواي��ات إالَّ القليل، ومل تتعرَّ إلين��ا كاملة مكمَّ
ح��ذف كب��ري إالَّ يف حاالت ن��ادرة ال تأثري له ع��ىل ماهية اخلرب وفح��واه )8(، وقد حاول 
املؤلف جاهًدا تضمني دفَّتي كتابه بمعلومات متَّصلة بعمق تاريخ العرب قبل اإلسالم، 
ممَّ��ا يوحي منذ الوهل��ة األوىل إىل عدم التطاب��ق املنهجي والفكري ب��ني عنوان الكتاب 
ومظانه الذي من املفرض أن ينصب تركيزه عىل أمراء بني مزيد األسديني، لكن احلقيقة 
هي خ��الف ذلك متاًما فالذي يق��رأ الكتاب بتعمق جيده يبحث ع��ن العصور القديمة، 
اًل بذلك مصدًرا أساس��ًيا ال يس��تهان ب��ه يف دراس��ة الواقع العريب قبل اإلس��الم  مش��كِّ
وقتذاك، ملا حيويه من معلومات مفيدة مقتبسة من املصادر املختلفة ذات األصول الدينية 
ّ من ابتكار أسلوب بحثي متيز  واإلخبارية التارخيية، وهبذا املنهج استطاع َأبو البقاء احللِّ
به عن َأقرانه من املؤرخني املعارصين والس��ابقني ل��ه، متثل بطريقة املقارنة بني حضاريت 
احل��رية واحللَّة املزيدية، عىل الرغم من الفارق الزمني الكبري الفاصل بني تارخيهم، وربم 
يكمن سبب عقده للمقارنة بني احلضارتني يف القرب املكاين وإثبات أنَّ التاريخ سلسلة 
من احللقات املتَّصل��ة، وأنَّ احلضارة تتناقل جياًل بعد جيل عرب املوروث التارخيي، وقد 
تكم��ن دواف��ع تلك املحاكاة كم تبني يف دراس��ة أحد الباحثني املعارصي��ن قائاًل: »يف أنَّ 
ن هلا كياًنا  كليهم من القبائل العربية التي نزحت من اجلزيرة العربية، واستطاعت أن تكوِّ
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خاًصا مستقاًل عن السلطة احلاكمة، فالساسانيون كانوا يعانون من هجمت القبائل عىل 
حدود العراق الغربية، فضاًل عن الروم، وكذلك بالنس��بة للمزيديني استغالهلم ظروف 

الضعف الداخل للدولة العبَّاسيَّة«)9(.

ّ وتباين يف طريق��ة إيراد م��وارده التارخيي��ة يف بناء هيكل  اختل��ف أب��و البقاء احل��لِّ
تراكم��ي، يؤرخ في��ه حركة تاريخ العرب قبل اإلس��الم، فقد غلب��ت عليها صفة حترير 
اإلس��ناد وش��طبه فأحال إىل املجاهيل يف حاالت كثرية، ولعله أراد هبذه الطريقة ختفيف 
حال��ة الرهل الذي ربم ُيصيب منظومته اإلخبارية، إذا ما أش��ار إىل اإلس��ناد بالكامل، 
��ه أراد حجب القارئ ع��ن أصول رواياته وإعالمه بأن ل��ه الفضل يف التلويح هلذه  أو أنَّ
األف��كار املبثوثة بني صفحات كتابه؛ لذلك صدر يف مواض��ع عديدة من رواياته اللفظ 
)وروي()10(، أو: )ق��ال بعض الرواة()11(، أو اس��تخدامه األس��لوب التضعيفي للخرب 
بعد تقديمه كلمة )وقيل()12(، أو )وزعم()13( للنص، مبينًا مواطن الضعف فيها، فمثاًل 
ق��ال: »وزع��م ابن قتيبة أن هذين البيتني لس��ويد بن حذاق العب��دي، وليس ذلك بشء 
ه إىل أخيه  م لطرفة«؛ معلِّاًل ذلك بقول��ه: »ألنَّ عمرو بن هند كان قد ضمَّ والصحي��ح أهنَّ

قابوس فكان يركب لركوبه، وينزل لنزوله«)14(.

ّ الن��ص الديني يف إس��ناد روايات��ه التارخيية باس��تخدام  ومل هيم��ل أب��و البق��اء احللِّ
النص��وص القرآني��ة)15(، فض��اًل عن ذلك اقتب��اس النصوص األدبية الش��عرية واحلكم 

واألمثال لتدعيم رواياته وإعطائها ُبعًدا تارخيًيا متمسًكا يف قبول النص وإثباته)16(.

ّ االهت��داء إىل اخلرب الصحيح وعدم  ويف بعض األحيان ال يس��تطيع أبو البقاء احللِّ
التأكد منه، فال جيد يف هذه احلالة مناًصا من اللجوء إىل دائرة االنسحاب من املسؤولية، 

بعد أن خيتم الرواية املشكوك فيها، بالقول: »يقال- واهلل أعلم«)17(.
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ّ االجتمعية قد انعكس ضمنًا  ولعلَّ إش��كالية غموض تاريخ حياة أيب البقاء احل��لِّ
خ فيه وفاته، فلم نجد ما يثبت ذلك بالدليل القاطع س��وى  ��د يؤرِّ يف حتدي��د تاريخ موحَّ
االس��تنتاج الظني الذي يمكن الوصول إليه بوس��اطة ما وصلنا من نصوٍص تناثرت يف 
ها ما وقع يف مفتتح كتاب )س��ليم بن قيس اهل��اليل( الذي ورد فيه  ف��ات أمهَّ  بط��ون املؤلَّ
م��ا نّصه: »أخربنا الرئيس العفيف أبو التقى هبة اهلل بن نم بن عّل بن محدون بداره بحلَّة 
 ّ اجلامعني يف مجادي األوىل سنة مخس وستني ومخسمئة«)18(، وهذا يدل أن أبا البقاء احللِّ
كان عىل قيد احلياة يف النصف الثاين من القرن الس��ادس اهلجري/الثاين عرش امليالدي، 

ح وفاته كانت بعد سنة 565ه�/1170م. لذا نرجِّ
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ل املبحث الأوَّ

تاأ�صيل ال�ج�د العربّي يف و�صط �صبه اجلزيرة العربيَّة قبل الإ�صالم

ّ بني أث��ر النص الديني وانعكاس��ه عىل الواقع��ني االجتمعي  رب��ط أب��و البقاء احللِّ
والس��يايس يف مركز ش��به اجلزيرة العربية قبل اإلس��الم، من خالل تأكيداته املطلقة عن 
كيفي��ة اإلدارة الدينية الكهنوتية للكعبة املرشفة، وما هلا من تأثريات عىل مس��توى الفهم 
الس��يايس للمنطقة وقتذاك، ولعل من األمهية بم��كان التوضيح قبل الدخول يف خضم 
ّ املنصب يف إطار دراسة البناء القبل العريب  تفاصيل النص اإلخباري عند أيب البقاء احللِّ
القديم يف وس��ط اجلزيرة العربية، والتنويه إىل أمهية سدانة الكعبة املرشفة وتكوين البنى 
التحتية لبلورة الفكر اإلداري والس��يايس يف مكة قبل اإلس��الم، وتأكيد البعد التارخيي 
ليثرب وبيان عالقاهتا اخلارجية وإخضاع هذه النصوص يف دائرة النقد والتحليل؛ لفرز 
ما هو واقعي وإزاحة ماله عالقة باألس��طورة أو اخليال، فال نجد مناًصا من اإلشارة إىل 
الواقع اجلغرايف والطوبوغرايف للمنطقة- التي نحن بصدد احلديث عنها- لرسم صورة 

متكاملة األبعاد عن ذلك التاريخ الغابر امللء باملتناقضات اخلاص باالضطراب.

لت شبه اجلزيرة العربية رقعة جغرافية مرامية األطراف، تقع يف القسم اجلنويب  شكَّ
الغريب من قارة آس��يا وهي أقىص القارة يف هذا االجتاه، تبلغ مساحتها ثالثة ماليني كيلو 
مًرا مربًعا، وتعدُّ أكرب شبه جزيرة يف العامل)19(، حيّدها من ناحية الرشق اخلليج العريب)20(، 
ا احلد الش��ميل والش��ميل  ومن اجلنوب املحيط اهلندي، ومن الغرب البحر األمحر)21(، أمَّ
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الرشقي لش��به اجلزيرة العربية فهو خط يمتد من خليج العقبة حتى مصب ش��ط العرب 
يف اخللي��ج العريب، ويش��مل املنطق��ة الصحراوية التي متتد م��ن وادي الرافدين واملنطقة 

السورية ويكون احلد التي تفصلها عن اهلالل اخلصيب)22(.

غلب عىل وسط شبه اجلزيرة العربية من الناحية الطوبوغرافية الواقع الصحراوي، 
ة  ولوال وجود بعض اآلبار والواحات هنا وهناك يف أماكن متناثرة لكانت احلياة متعسِّ
يف هذه األصقاع)23(، ولعل نجد واحلجاز مها أهم أقاليم مركز ش��به اجلزيرة العربية، إذ 
ل ما بني احلجاز والش��ام )24(، وهي يف الكتب العربية اس��م األرض العريضة  يق��ع األوَّ
 التي أعالها هتامة )25( واليمن وأس��فلها العرق والش��ام وحده��ا ذات عرق يف احلجاز، 

ة )26( فهو نجد إىل أطراف العراق وبادية السموة)27(. وما ارتفع عن بطن الرمَّ

يف حني ذكر موقع احلجاز بأنَّه: »... بني قعرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام 
فس��مته العرب حج��اًزا ألنَّه حجز بني الغ��ور، وهو هتامة وهو هاب��ط، وبني نجد وهو 
ظاه��ر...«)28(، فه��و قد حجز ب��ني األرض املنخفضة وهي هتامة وب��ني األرض العالية 
وه��ي نجد، وهو حتديد جيد يعتمد متاًما عىل طبيعة املكان وأهم مظاهره اجلغرافية، غري 
أنَّ املحاوالت التي أعقبته من وجهات نظر ش��تى قد حاولت توس��يع املدى املكاين هلذا 
التحديد رشًقا وغربَا وش��ماًل وجنوًبا، ممَّا أدَّى اىل امتداد احلجاز إىل أماكن ال يمكن أن 
تدخ��ل ضمن إطاره فاختلطت حدوده م��ع نجد واليمن بل العراق أيًضا، وكان أكثرها 
مغاالة يف هذا التوس��ع ذلك الذي أدخل احلجاز يف فلس��طني)29( كق��ول البكري: »... 

وتبوك)30( من احلجاز وكذلك فلسطني...«)31(.

تب��وأت مكة مكانة الص��دارة بني مدن احلج��از بالرغم من افتقاره��ا إىل مقومات 
ا اكتس��بت أمهيَّتها من قداس��ة  اإلنتاج الزراعي فهي تقع يف واٍد غري ذي زرع)32(، إالَّ أهنَّ
الكعب��ة الرشيفة)33(، ولعل عدم خصوبة أرضها كانت س��بًبا يف إقدام املكيِّني منذ القدم 
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عىل رشاء أراض يف الطائف املعروفة بطبيعتها اخلالبة ومناخها املعتدل وغنى تربتها)34(، 
د يف الطائف)35(،  ثن��ا ابن الكلبي عن أمالك عبد املطلب جد الرس��ول حممَّ فقد حدَّ

ة)36(. التي تقع عىل مرتفع من األرض يعرف ب�: جبل غزوان رشقي مكَّ

ا تقع عىل س��هل مرتف��ع، وعىل بعد يقارب )500كم( ش��مل مكة،  أم��ا يثرب فإهنَّ
وأرضه��ا خصب��ة تكثر فيها اآلب��ار والعيون، وهي غني��ة بالنخيل واألش��جار)37(، وقد 
ُذك��رت يف الكتابات البابلية التي ترجع إىل القرن الس��ادس قبل املي��الد، إذ حتدثنا كتابة 
ان عن أعمل امللك البابل نبونائيد )556-539ق.م( يف بالد العرب،  عث��ر عليها يف حرَّ
وت��روي أنَّ املل��ك البابل ق��ام بحملة يف الع��ام الثالث من حكمه )38( عىل ش��مل غرب 
اجلزي��رة العربية، احت��ل فيها )تيمء، ودي��دان، وخيرب، ويثرب( التي جاءت حتت اس��م 
Iatribu )اتريب��و()39(، وألمهية املنطق��ة يف تصور البابليني الذين تطلع��وا إليها باهتمم، 

ة  فكان نتيجة هذه احلملة أن أقام امللك نابونائيد يف مدينة تيمء خالل س��ني حكمه املمتدَّ
بني الس��ابعة واحلادية عرش، وهذا جيس��د أمهية املعرب الرابط بني العراق وسوريا والذي 

تقع جنوبه املدينة املذكورة)40(

وهذا الوصف اجلغرايف املبس��ط ملوقع وسط ش��به اجلزيرة العربية، ربم يكون كافًيا 
، الباحثة يف أعمق تارخيها التي  ّ اه فهم دراس��ة نصوص أيب البق��اء احللِّ للميض قدًما باجتِّ
غل��ب عىل بعضها اإلجياز واالختصار والتبعثر، فم كان منا إالَّ أن نقتفي أثرها والبحث 
النق��دي إلجي��اد الصلة في��م بينها، وإح��داث الراب��ط التارخيي والفك��ري يف ديباجات 

ة فيها وفق النقاط اآلتية: نصوصه، ومن ثم تسليط الضوء عىل مكامن الضعف والقوَّ

ّ معلومات ذات قيمة تارخيي��ة يف فهم ماهيَّة القبيلة، وتأكيده  خ��صَّ أبو البقاء احللِّ
جذور بع��ض القبائل العربية العمي��ق والبعيد زمنًيا، وربطها ببع��ض األحداث إلبراز 
دوره��ا يف ذلك التاريخ القدي��م، حماولًة منه- كم يبدو- إلثب��ات عمق حضارة العرب 
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ة وظهور  ديَّ ومدى تأثريها وقتذاك يف األجيال القادمة، وصواًل إىل عر الرس��الة املحمَّ
د الذي طبق دس��تور اإلس��الم ومبادئه الس��يم يف وسط شبه  الرس��ول األكرم حممَّ
ا  ا النَّاُس إِنَّ َ اجلزيرة العربية ذات الطابع البدوي )41(، اس��تناًدا إىل قول اهلل تع��اىل: ﴿َيا َأهيُّ
َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا﴾)42(، وجتسيًدا لقول الرسول 
د: »تعلموا من النسب ما تعرفون به أحسابكم، وتصلون به أرحامكم«)43(، لذا  حممَّ
ّ يف وضع بعض القبائل العربية بني كفي دراس��ته التارخيية بطريقة  انطلق أبو البقاء احللِّ
غري موس��عة أو جامعة بجميع القبائل، كونه غري معني بش��كل مبارش يف دراس��تها وإنَّم 
اعتم��د عليها يف بيان دورها يف تأس��يس بعض اإلمارات اإلس��الميَّة في��م بعد كاإلمارة 

ة، لذا يمكن أن نقسم إشاراته هبذا اخلصوص إىل اجتاهني: املزيدية األسديَّ

ل: االجتاه املبارش يف ذكره للقبائل العربية بواسطة أفراد هلم عناوين مستقلة يف  األوَّ
 كتابه )املناقب( مثل: احلديث عن فضل قبائل )معد بن عدنان، ونزار بن معد، ومرض بن 
ن��زار، والياس بن م��رض، ومدركة بن الي��اس، وخزيمة بن مدركة، وأس��د بن خزيمة( 

وبيان فضائلهم)44(.

الث��اين: االجت��اه غري املبارش يف م��سَّ تاريخ بعض القبائل العربي��ة ونرش أدوارها يف 
ثنايا حديثه عن قيام بعض اململك أو الدويالت التي ظهرت يف ش��به اجلزرة العربية قبل 
اإلسالم مثل إشارته اىل ملوك ال نر يف احلرية، وقريش يف مكة وغريمها )45(، واستخدم 
أس��لوب نرش املفاهيم واألبع��اد القصصية التارخيية لبعض أف��راد القبائل وقتذاك مثل: 
حديثه عن )فرس��ان العرب( و)مجرات العرب( و)مجاجم العرب( و)رضفات العرب( 
و)أث��ايف الع��رب( و)غالصم الع��رب( و)أجواد الع��رب( و)أوفياء الع��رب( و)أغربة 
العرب( و)ارحاء العرب( و)حكام العرب( و)شعراء العرب( و)عظمء العرب( وغري 

ذلك)46(.
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وعىل هذا األس��اس س��نحاول بكل ما نمتلك من جهود علمية دراس��ة النصوص 
ّ واس��تعان هبا يف بناء تراكم وصفي لفضائل القبائل  التارخيية التي س��اقها أبو البقاء احللِّ
العربي��ة وأدوارها وقتذاك، مفككني الروايات بالواس��طتني )اإلس��ناد واملتن(، وختريج 

أصوهلا بالطريقة التحليلية املقارنة وصواًل إىل احلقيقة النسبية غري املطلقة.

ّ حديثه عن شخصية )معد بن عدنان( مشرًيا إىل سجاياه وما حتىلَّ   ابتدأ أبو البقاء احللِّ
به من س��مت برواية جمهولة اإلس��ناد وردت باللفظ )روي( قال فيها عن معد ما نصه: 
»س��ديد الرأي، كامل العقل، كثري الش��كر هلل عزَّ وجّل، وهو الغني باسمه عن التعريف 
بآبائ��ه، املقتنع بش��هرته ونباهته عّمن تقدمه ممّ��ن بينه وبني إس��معيل«)47(، ثمَّ اتبع 
منهًجا تارخيًيا يف تقريب عره فقال كان بينه وبني إس��معيل ثالثون أًبا)48(، وجاء 
خني اإلس��الميني)49(، وهب��ذا النص وضعنا أبو  بتوثي��ق هذه الرواية عند مجهرة من املؤرِّ
ّ أم��ام إمكانية التعرف عىل ع��ر معد بن عدنان من خ��الل إجياده التالزم  البق��اء احللِّ
 وان الفارق هو )ثالثون أًبا( علًم أن إس��معيل التارخي��ي بني معد وإس��معيل
ربم ع��اش خالل امل��دة )1824-1717ق.م()50(، فإذا افرضنا املق��دار الزمني لألب 
الواح��د هو )50 س��نة(، فيكون حاصل رضب هذا املق��دار يف )30( أًبا هو )1500(، 
فإذا طرحنا )1500( وهو تاريخ وفاة إس��معيل من )1717( عندئذ تصبح والدة 
مع��د بن عدنان يف عام )217ق.م(، وهو رقم ال يمك��ن القطع بصحته بل هو ضعيف 

جًدا وغري مقبول جلملة من االعتبارات:

ّ حتدثوا ع��ن ارتباط تارخيي  إنَّ أغل��ب املؤرخني العرب بمن فيه��م أبو البقاء احللِّ
وعالقة زمنية بني معد ب��ن عدنان وبختنر)51( )نبوخذ نر الثاين( الذي حكم خالل 
امل��دة )604-562ق.م(، ومن ثّمَّ فإنَّ هناك فارق زمني ج��ًدا كبري بني العرين يقدر 

بأربعة قرون.
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ّ معرفة السلس��لة النسبية الفاصلة بني معد وإسمعيل  كيف اس��تطاع أبو البقاء احللِّ
��اب الع��رب من حتديد ذلك  ن النسَّ ره��ا ب���)30( أًبا مع علمه علم اليقني بعدم متكُّ وقدَّ
باالعتمد عىل حديث نبوي رشيف ساقه هو نقاًل عن ابن الكلبي عن أبيه عن أيب صالح 
عن عبداهلل بن عباس الذي قال: »كان النبي إذا انتس��ب إىل معد بن عدنان أمسك، 
ابون(«)52(. قال اهلل سبحانه وتعاىل ﴿َوُقُروًنا َبنْيَ َذلَِك َكثًِرا﴾)53(؛ مما  وقال: )كذب النسَّ

يدلِّل عىل قدم عر معد وأنَّه ضارب يف أعمق التاريخ.

هناك تأكيد عند أحد الباحثني للتاريخ القديم بخصوص قدم عر معد بن عدنان، 
وأنَّه كان ما بني القرنني اخلامس عرش والثالث عرش قبل امليالد)54(.

��ق يف رواياته الباحثة ع��ن عر معد بن  ّ مضطرًبا وغري مدقِّ كان أب��و البق��اء احل��لِّ
ه  د، قال فيه: »ال تســّبوا معًدا فإنَّ عدنان الس��يم بعد أن س��اق حديث للرس��ول حممَّ
كان عــىل حنيفية إبراهيم«)55(، وهبذا فهو يقرُّ هنا بأنَّ معًدا ربم كان قريب عهد من 
إبراهيم وابنه إسمعيل، وليس كم ادَّعى بأنَّ الفارق بينهم هو )30( أًبا، وهي 

رواية تبدو أكثر منطقيَّة من روايته األوىل.

ّ للكش��ف عن النشاطات العسكرية التي قامت هبا  اسرس��ل بعدها أبو البقاء احللِّ
الدول��ة الكلدية )56( يف عهد ملك دع��اه ب�)بخت نر( جتاه القبائ��ل العربية واحتكاكه 
بمعد بن عدنان يف رواية طويلة جمهولة اإلس��ناد وردت باللفظ )وروي( التي يبدو عىل 
مظاهنا أنَّه قد اقتبسها من الطربي)57( مع إضفاء يشء من التغيري يف بعض العبارات، إالَّ 
أنَّ الفكرة واملغزى بني النصني واحد؛ لذا نجد من الرضوري اقتطاع أجزاء من الرواية 
لدراس��تها وحتليلها وفق ما تيسَّ لنا من دالالت وبراهني تارخيية تفيض إىل تقديم إجابة 
ّ بروايته كبد احلقيقة؟  وافية عىل التس��اؤالت البدهيية اآلتية: هل أصاب أب��و البقاء احللِّ
فإذا كان األمر كذلك، فهل يمكن معرفة أصول هذه الرواية وجذورها؟ وكيف تسبت 
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يف ثنايا كتابات مؤرخينا اإلسالميني؟

يكاد جيمع املؤرخون اإلس��الميون عىل تقس��يم العرب إىل ثالث طبقات متَّخذين 
اإلط��ار الزمن��ي أساًس��ا يف بن��اء نظريته��م العرقيَّة، وه��م )ع��رب البائ��دة، والعاربة، 

واملستعربة()58(.

والذي هيمنا من هذه الطبقات )الطبقة األوىل( كوهنا ارتبطت بعالقات مع الدولة 
الكلدية حس��ب زعم الرواية اإلس��الميَّة الس��يم مع عرب )حضور()59(، فقد روى أبو 
ّ رواية غري مس��ندة مفادها أن بختنر غزا أه��ل حضور )حضوراء( وأهل  البق��اء احللِّ
م كفروا  ال��رس)60( وأعم��ل فيهم الس��يف وأجىل خلًق��ا منه��م إىل أماكن أخ��رى؛ ألهنَّ
وجح��دوا بنبوة نبيٍّ منهم أرس��له اهلل إليه��م ومل يصدقوه، فلم قتل��وه أوحى اهلل لنبي يف 
 عره هو )برخيا بن اخبيا بن زوبابيل بن شلشيل(، وكان من سبط )هيوذا بن يعقوب بن 
إس��حاق(، أن يأيت بختنر فيأمره بغزو العرب ويطأ بالدهم باجلنود، فيقتل مقاتلتهم، 
ويس��تبيح أمواهلم، فاقبل برخيا حتى قدم عىل بختنر وذلك يف زمان )معد بن عدنان( 
فوث��ب بختنر عىل من كان يف بالده من جتار العرب، ومجع من ظفر به منهم، فبنى هلم 
ّ بإس��ناد  نه ثمَّ ضّمهم فيه)61(، ويف رواية ثانية أليب البقاء احللِّ ح��رًيا عىل النجف، وحصَّ
يص��ل إىل عبد اهلل بن عباس)ت 68ه�/687م( قال فيها: »إنَّ بخت نر ملا أوقع بأهل 
حضورا وأهل عربايا بعث اهلل س��بحانه ملكني فاحتم��ال معد بن عدنان فأنزاله أرمينية 
اه إىل موضعه من هتامة، ف��كان بمكة وناحيتها م��ع أخواله من  حت��ى إذا أدب��ر األم��ر ردَّ
جره��م فاختلط هبم وناكحهم، وكان معد وولده أرشف الع��رب... وكان له من الولد 

عرشة أكربهم قضاعة وبه كان يكنَّى«)62(.

وق��د اعتمد رواة خرب غ��زو بختنر ألهل حضور كم يبدو ع��ىل ما جاء عن )ابن 
الكلب��ي ت 204ه�/817م( و)ابن إس��حاق 15ه���/768م( أو نفًرا آخ��ر ممَّن عرفوا 
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بروايته��م هذا النوع من الروايات التي تغرف م��ن معني اإلرسائيليَّات)63(، وال نجد يف 
ذل��ك جتنًِّي��ا عليهم، فلو ألقينا نظرة فاحص��ة يف التوراة وقرأنا ما جاء يف أس��فار )ارميا( 
��فر )التاس��ع واألربعني( منه��ا إذ جاء فيه: »عن  ونبوءته، لوجدنا القصة مكتوبة يف السِّ
قيدار وعن ممالك حاصور التي رضهبا نبوخذ رارص ملك بابل هكذا قال الرب! قوموا 
اصع��دوا إىل قيدار، أخروا بني املرشق يأخذون قيامهم وغنمهم، ويأخذون ألنفس��هم 
تش��ققهم وكل آنيتهم ومجاهلم، وينادون إليهم اخلوف من كل جانب... اهربوا، اهنزموا 
جًدا، تعمقوا يف الس��كن يا س��كان حاصور، يقول ال��رب اآلن نبوخذ رارص ملك بابل 
ر عليكم فكًرا، قوموا إىل أمة مطمئنة ساكنة آمنة...« )64(. قد أشار عليكم مشورة، وفكَّ

ّ النص التورايت دون علم��ه بأنَّ مصدره الطربي قد  وهك��ذا اقتبس أب��و البقاء احللِّ
أخذ الرواية من ابن الكلبي التي نقلها األخري من التوراة وبثها يف كتابه، لتصبح فيم بعد 
مصدًرا عن قصة غزو بختنر حلاصور وهي القصة الواردة يف أسفار )ارميا( وجعلوها 
غزًوا لشعب حضور يف اليمن، وهو موضع بعيد ال يعقل وصول بختنر إليه، وأقحموا 
اسم معد بن عدنان واسم نبي عريب جنويب يف القصة، ومل يكفهم ذلك فجعلوا برخيا من 
أهل نجران، وجعلوه يقطع املس��افة ما بني نجران وبابل ليكلِّف بختنر غزو العرب، 
وصريوا حاصور )حصور( الواردة يف ارميا )حضور( و)حضوراء( وجعلوه يف اليمن، 

ومل ينسوا البحث عن سبب، فجعلوه اعتداء أهل حضور عىل نبيهم)65(.

وفضاًل ع��ن ذلك، فإنَّ التناق��ض الزمني واضح يف الرواي��ة، فالقصة تروي مولد 
)مع��د ب��ن عدنان( يف عر بختنر، واملع��روف تارخيًيا أنَّ نبوخذن��ر الثاين حكم يف 
حدود )604-562ق.م(، يف حني أنَّ حياة معد ربَّم كانت ما بني القرنني اخلامس عرش 

والثالث عرش قبل امليالد)66(.

م ال ينفي متاًما من احتملية وجود اتِّصال فعل بني الدولة الكلدية والقبائل  وفيم تقدَّ
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د ذلك  العربي��ة فذلك ممكن جًدا يف نظر األس��تاذ الدكت��ور )جواد ع��ّل()67(، وممَّا يعضِّ
تأكي��د كل من )Reed( و)Winnett( من أنَّ محالت نبوخذنر الثاين قد وصلت حتى 
أدومات��و )دومة اجلن��دل()68(، إذ حارب قبائل القيداريني العربية الس��اكنة هناك بجوار 

قبائل حاضور يف شمل احلجاز)69(.

نا ال ننفي وجود عالقة بني نبوخذنر الثاين والقبائل العربية، غري أنَّ  وعىل هذا فإنَّ
ّ مل يكونوا موفَّقني يف عرض صورة صحيحة  مؤرخينا اإلسالميني بم فيهم أبو البقاء احللِّ
نوها، فجاءت هذه الروايات مش��حونة  وواقعي��ة عن هذه العالقة يف رواياهت��م التي دوَّ
قة البعيدة عن الواقع التارخيي للعر الذي عاش��ه  باألخط��اء التارخيية واألكاذيب امللفَّ
ل إشارة  ة من كتاباته التارخيية نجد أنَّ أوَّ امللك نبوخذ نر، فبحسب املعلومات املستمدَّ
وردت عن العرب يف عهد هذا العاهل البابل كانت عام 599 ق.م عندما قام بتحش��يد 
جيشه وسار إىل بالد حايت )سوريا حالًيا(، فأرسل من هناك جيشه إىل العرب الساكنني 
يف الصح��راء، فقام اجليش البابل بنهب أمالكهم ومواش��يهم ومح��ل متاثيل آهلتهم، ويف 
ش��هر آذار ع��اد نبوخذن��ر الثاين إىل بابل وه��و مكلَّل بالنر كم وص��ف هذا يف نصه 
اآليت: »الس��نة اخلامس��ة مكث ملك أكد يف بالده وأعاد جتهيز خيول��ه الكثرية وعرباته، 
الس��نة السادس��ة يف شهر Kislev حش��د ملك أكد جيشه وس��ار إىل حايت وأرسل جيشه 
م��ن حايت وذهبوا إىل الصحراء وغنموا ممتلكاهتم الكث��رية واحليوانات والعديد من آهلة 

العرب ويف شهر آذار عاد ملك أكد إىل بالده«)70(.

ش القبائ��ل العربية بح��دود الدولة البابلي��ة يف البادية الواس��عة  وال نس��تبعد حت��رُّ
الفاصل��ة بني العراق وبالد الش��ام؛ لذا ح��اول نبوخذنر من خالل محلت��ه هذه محاية 
املناطق الواس��عة حت��ت نفوذه يف الربلة ومح��اة، واملدن الواقعة يف رشق فلس��طني وبالد 
الش��ام من حترش��ات القبائل العربية الس��يم قبيل��ة القيداريني التي تعدُّ من أنش��ط هذه 
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القبائل يف البادية)71(.

ّ رحلته الوصفية ملعد بن عدنان الذي ظلَّ مقيًم يف أرض  وهكذا أهنى أبو البقاء احللِّ
ه  م وصيته إىل ابنه )نزار بن معد( الذي خصَّ هتام��ة حتى وافاه األجل فيها)72(، بعد أن قدَّ
بذلك دون غريه من ولده س��يم بعد أن وجد فيه الصالح والسؤدد والتمرس والنجابة، 
 وأوص إخوته بطاعته وأمرهم بإكرامه)73(، وهذا ما حصل فعاًل، وكان نزار دائًم ما يعض 
إخوته بتقوى اهلل ويذكرهم بأقوال أبيه اإلصالحية منها اخلطبة التي قال فيها: »اتَّقوا اهلل 
فإنَّ يف التقوى العّز األكرب، واش��كروه فإنَّ يف الش��كر املزيد، واعلموا أنَّ اهلل سبحانه إذا 

أراد بقوٍم خرًيا وفَّقهم لطاعته، وإذا عصوه سلَّط عليهم من يذهّلم...«)74(.

وأم��ر ن��زار بن معد بنيه بالتقوى أيًضا فكان يقول: »ي��ا بني اتَّقوا اهلل فلمَّ مات دفن 
بذات اجليش)75( فكان قربه يعرف ب�: قرب التقّي«)76(.

وتن��مز هذه النص��وص بأثر الُبع��د التوحيدي واألخالقي عند بع��ض العرب منذ 
��ة، وإنَّ لفظ اهلل  الق��دم ومدى تأثري النب��ّي إبراهيم يف نبذ املجتم��ع للوثنية التعدديَّ

وعبادته كانت معروفة آنذاك)77(.

وبم��وت ن��زار بن معد انتقلت الزعامة القبلية يف احلج��از كم يفهم من روايات أيب 
ّ إىل ابنه )مرض بن نزار( وأصبح القائم ع��ىل إخوته: )مرض، وربيعة، وأياد،  البق��اء احللِّ
وأن��مر( بعد أن اختلف��وا فيم بينهم بالزعامة وخضوعه��م إىل حتكيم )األفعى اجلرمهي( 

الذي أقرَّ بوصية نزار بجعل مرض هو القائم فيهم مقام أبيه)78(.

ّ يف فضل )مرض(، ما نصه: »القائم بأم��ر قومه بعده، واحلافظ  ق��ال أبو البقاء احل��لِّ
لرشفهم وله الرئاسة عليهم غري مدافع«)79(، ويدلِّل النص عىل طبيعة النظام القبل الذي 
س��اد وقت��ذاك، واجتاههم نحو النظام الوراثي امللكي بالرغ��م من عدم وصول أي دليل 
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مادي نقش يثبت ذلك، وإنَّ ُجلَّ ما وصل إلينا ال يعدو إالَّ أن يكون عبارة عن روايات 
إخبارية غري معارصة للحدث زمكانًيا.

ا  ّ كالمه عن مرض بنصوص دينية إس��المية، فأورد حديًثا نبويًّ أس��ند أبو البقاء احللِّ
بإس��ناد يصل إىل عبد اهلل بن عباس قال فيه: »ال تســبُّوا مض وال ربيعة وال تســبُّوا قيًسا 
فإنَّه كان مســلَ«)80(، وعىل األغلب أنَّه مرس��ل؛ فقد ذكر ابن حجر العس��قالين أنَّه من 
األحاديث )املرس��لة( التي رواها ابن س��عد بواس��طة )عبد اهلل بن خالد( مرساًل بإسناد 

جمهول)81(.

ة وال��رشف والثروة  ّ عىل م��رض بعض صف��ات النبوَّ وق��د أضف��ى أبو البقاء احل��لِّ
والفض��ل عىل ول��د إخوته وغريهم من الن��اس، فقال عنهم يف رواية يرجع س��ندها إىل 
أيب عبي��دة معمر ب��ن املثنى: »يفضل مرض الن��اس بخالل كثرية منه��ا: النبوة، واخلالفة 
واملل��ك، وكل رشيف يف اإلس��الم من الن��اس أمجعني فمرض رّشفته«)82(، مس��تنًدا هبذا 
القول عىل حديث نبوي رشيف مسند قال فيه: »إذا اختلفت الناس فاحلق يف مرض«)83(، 
ورد احلدي��ث ب��ذات الصيغة بأس��انيد خمتلفة عند عم��رو بن أيب عاص��م)84(، وأبو يعىل 

املوصل)85(، وابن أيب شيبة الكويف)86(.

��دت  ��د املتقدم برواية تارخيية، جسَّ ّ قول الرس��ول حممَّ ورب��ط أب��و البقاء احللِّ
مكانة مرض وس��جاياه احلميدة وانعكاسها عىل نسله من بعده، وصواًل لكرامة الرسول 
د األعظم بني س��ائر األنبياء تع��اىل)87(، ووردت الرواية بإس��ناد طويل عن أيب  حممَّ
ب��رش العمي ق��ال فيها تناف��ر رج��الن إىل الش��عبي)104ه�/722م( يف أي ولد )نزار( 
أرشف فقال هلم: »أمل تسمعا بوصية نزار؟ قاال: بىل، قال: فلمن سمعتم أنَّه جعل القبة؟ 
قاال ملرض، قال: فإنَّ القبة هي العلم املش��هور الذي يلجأ إليه اخلائف، ويقصده الوافد، 
ويش��ري إليه املش��ري وينيخ بفنائه الضيف، وهي ملجأ ابن الس��بيل واملستغيث، وعندها 
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ترب��ط الفرس، وعنها ينبح الكلب وإليها يروح امل��ال فصاحبها الرئيس«)88(، وممَّا يوثِّق 
م ما رواه ابن حبيب البغ��دادي يف فضل مرض، قائاًل: »وفضل اهلل مرض بن  الن��ص املتقدِّ

م كانوا أعملهم بسنَّة إبراهيم وألزمهم ملناسكه«)89(. نزار عىل سائر العرب ألهنَّ

ّ بم دونه من أخباٍر أحاطت بش��خص )مرض بن نزار(  وبذلك خرج أبو البقاء احللِّ
ما بني النصوص الدينية والروايات التارخيية، خلص بموجبها روايات ذات توثيٍق عاٍل 
مقارن��ًة بم ورد تدعي��ًم لذلك عند املؤرخني اإلس��الميني)90(، وإن افتقدت رواياهتم إىل 
لغة األرقام يف جتس��يد األحداث، فلم حياولوا تقديم حتديد زماين لعر مرض، وس��اقوا 
األحداث بم وجدوه عند من س��بقوهم م��ن الفضالء واألعالم، وهم بذلك معذورون 
نوا أحداًث��ا قديمة غري معارصة هل��م زماًنا ومكاًنا، فاقت��ر عملهم عىل نقل  كوهن��م دوَّ
بون أو اآلثاريون عىل  املعلومات، ولألسف إىل هذا اليوم- بحسب علمنا- مل يطَّلع املنقِّ
نق��وٍش دلَّت ع��ىل تاريخ مرض، أو من جاء م��ن بعده لنزيح بذل��ك الغبار عن غموض 
تارخيهم السيم يف وسط شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، ونتمكن بواسطتها من توثيق 

النص اإلخباري بمصدر كتايب قديم.

 تويف مرض يف موضع )خيف منى()91(- يف املدينة املنورة- وأوص إىل ابنه )الياس بن 
: »وكان الي��اس بن مرض ويص أبيه  ّ م��رض( بزعامة قبيلته ويف ذلك ق��ال أبو البقاء احللِّ

والرئيس بعده، والقائم بسؤدده...«)92(.

وهكذا أصبح الياس زعيم عشريته وهو املسؤول عن اإلرشاف عليهم وتوجيههم 
يف الوقت الذي انقس��م فيه أبناء مرض إىل قس��مني مها )خندف، وقيس( فخندف هم بنو 
الي��اس بن م��رض وفيهم النبوة والث��روة والرشف، وكانت العرب تعظ��م الياس تعظيم 
لقمن احلكيم)93(، وكان حس��ب قول أبو البقاء احلل: »حس��ن السياسة لقومه واحلياطة 

هلم، والقيام بأمورهم واإلصالح ألحواهلم واملؤاساة هلم«)94(.
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ويب��دو أنَّ املجتم��ع احلج��ازي قبيل ظه��ور الي��اس وزعامته عليهم، ق��د انحرف 
مات وخرقهم  بعض الشء عن س��نن إبراهيم بارتكاب بعض بني إس��معيل املحرَّ
لألع��راف والقي��م احلنيفة، فلم جيد الياس مناًصا من إع��ادة توجيه جمتمعه وإقناعهم يف 
ّ رواية عن  ه نحو االهنيار، ففي ذلك أورد أبو البقاء احللِّ تصحيح مسار حياهتم الذي اجتَّ
وا  أيب برش العمي، قال فيها: »ملا أدرك الياس بن مرض أنكر عىل بني إسمعيل ما غريَّ
من سنن آبائهم، وبان فضله عليهم والَن جانبه هلم حتى اجتمعوا عليه ورضوا به رضا 
مل يرض��وه بأحد من بني إس��معيل بعد أدد، ف�ردَّهم إىل س��نن آبائهم حتى رجعت 

نيتهم تامة عىل أوهلا«)95(.

ّ نًصا أراه مفيًدا ج��ًدا يف حتديد عر الياس بن مرض إذ قال:  وذك��ر أب��و البقاء احللِّ
��ه كان مصاحًبا لذي الكف��ل«)96(، بمعنى أنَّه كان مع��ارًصا زمانًيا ومكانًيا لذي  »إنَّ
الكف��ل؟ فم��ن هو ذي الكفل؟ ويف أي عر ظهر؟ فإذا اس��تطعنا من اإلجابة عىل 

هذين التساؤلني متكنَّا من الكشف عن عر الياس عىل وجه التخمني.

عن��د الرجوع اىل الكتب التارخيي��ة القديمة، والتدقيق يف املصادر اإلس��الميَّة نجد 
تضارًب��ا عجيًبا عند البعض من املؤرخني املس��لمني حس��ب قول األس��تاذ عامر هادي 
ص املعلومات وي��وازن بينها  ال��ذرب، وتباينً��ا مريًبا عن��د البعض اآلخر ال��ذي مل يتفحَّ
ويقارن حمتوياهتا لفصل احلقيقة وتثبيته��ا ودحض األوهام واألباطيل بخصوص النبّي 
ِعيَل َواْلَيَســَع َوَذا  ََ ذي الكف��ل، رغ��م أنَّ القرآن الكريم ذكره يف آيتني مها: ﴿َواْذُكْر إِْســ
ِعيَل َوإِْدِريَس  ََ ا اآلية األخرى لذكره فكانت ﴿َوإِْســ اْلكِْفــِل َوُكلٌّ ِمَن اأْلَْخَياِر﴾)97(، أمَّ
ابِِريَن﴾)98(، املالحظة هنا هي مسألة إقران اسم النبي ذي الكفل  َوَذا اْلكِْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّ
باس��م النبي إس��معيل يف اآليتني أعاله، والداللة هنا متثلت بطبيع��ة الرابطة البيولوجية 
بينه��م)99(، وممَّا زاد األمر تعقيًدا ذكر تلك املصادر إىل وجود خالفات يف منظومة حقيقة 
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ت��ه م��ن عدمها، باإلش��ارة هل هو نب��ّي أم رجل صال��ح؟ لذلك قيل إنَّ اس��مه هو:   نبوَّ
 )برش بن أيوب()100(، وقيل هو نفسه )ذو القرنني()101(، وقيل هو )هيوذا بن يعقوب بن 
ة ذي الكفل قائاًل: »إنَّه نبي ألنَّ اس��مه جاء  ��د ابن كثري عىل نب��وَّ إس��حاق()102(، بينم أكَّ
ده ألنَّه جرى ذكره يف سياق  مقروًنا باس��م النبّي إس��معيل يف القرآن«)103(، وهذا ما نؤكِّ
احلدي��ث عن األنبياء كإس��معيل وإدري��س وغريهم، وقد وصف��ه اهلل تعاىل، كم وصف 
ُْم  تِنَا إِنَّ إس��معيل وإدريس بأنَّه من الصاحلني، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿َوَأْدَخْلنَاُهْم يِف َرمْحَ

نَي﴾)104(. احِلِ ِمَن الصَّ

ت وخلصت  متها إحدى الباحثات )105( أكدَّ ويف إطار الدراس��ة األكاديمية التي قدَّ
إىل نتيج��ة مفاده��ا أنَّ ذا الكف��ل هو ذاته النب��ّي )حزقيل( ال��ذي تزامن عره مع 
الس��بي البابّل لليهود عام 597ق.م وأنَّه كان ضمن الس��بايا، معتم��دًة عىل نصٍّ أورده 
ياق��وت احلموي يف تعريفه ملوقع )بر مالحة( إذ قال: »موضع يف أرض بابل عرف ب�:بر 
مالح��ة... ق��رب حلَّة دبيس ب��ن مزيد رشقي قرية يقال هلا القس��ونات، هب��ا قرب باروخ 
أس��تاذ حزقيل وقرب يوس��ف الربان... وقرب عزرة، ... وفيها أيًضا قرب حزقيل املعروف 
بذي الكفل يقصده اليهود من البالد الشاس��عة للزيارة«)106(، فإذا صحَّ هذا االفراض، 
رغم اعراض البعض)107(، دلَّل ذلك عىل زمان حزقيل املرتبط بعر نبوخذنر الثاين 
)604-562ق.م( ممَّ��ا يعني أنَّ عه��د الياس بن مرض كان معارًصا مع هذه املدة الزمنية 

عىل وجه التقدير.

ج الياس ب��ن مرض من ليىل بنت حلوان بن عمران ب��ن احلاف القضاعية وهي  ت��زوَّ
)خن��دف( وول��دت له بني��ه الثالثة )مدرك��ة، وطابخ��ة، وقامعة( عىل رواي��ة أيب البقاء 
 ّ ��اب العرب)109(، قال أبو البقاء احللِّ )108(، ووافق هذا القول رأي مجهرة من النسَّ ّ احل��لِّ
ر بل وافاه األجل وهو حدث الس��ن، وخلَّف بنيه صغاًرا مع  يف رواية إنَّ إلياًس��ا مل يعمِّ
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أّمهم خندف، فحزنت عليه حزًنا شديًدا، وحرمت عىل نفسها اللذات، وكانت خندف 
إذا طلعت الش��مس يف ي��وم اخلميس الذي كان تس��ميه العرب ب�:)مؤن��س(، وهو يوم 
وفاة الياس مل تزل تبكي إىل أن تغرب الش��مس ف��رضب هبا العرب املثل، ويف ذلك قال 

الشاعر)110(:

كخندف لكنت  أغنى  ��ه  أنَّ تندبفلو  الدهر  ملا كانت  إلياس  عىل 
شمسه عرانني  الحت  مؤنس  بكت يومها حتى ترى الشمس تغرُبإذا 

ّ أنَّ مدركة بن الياس بعد موت أبيه )الياس( أصبح سيِّد إخوته  ذكر أبو البقاء احللِّ
ة والثروة والرشف، وهلم الفضل  ورئي��س قومه والقائم فيهم مقام أبيه، ويف ولده النب��وَّ
عىل ولد إخوته وغريهم من العرب)111(، وأضاف أنَّ والء العرب إليه أصبح كالفرض 
الواجب حتى حرضته الوفاة )112(، ويدلِّل النص عىل اس��تمرار الزعامة القبلية يف وسط 
اجلزي��رة العربيَّ��ة منذ عصورها القديمة بي��د أرسة )معد بن عدن��ان(، واحرام املجتمع 
آنذاك هلذا النظام القبل الس��يايس واالجتمعي، فكانوا يأمترون بأوامر الزعيم ويقتدون 
بوصاياه وتوجيهاته، انطالًقا من إيمهنم املطلق بأنَّه رئيس له األثر الفاعل يف قيادة القبيلة 
واحلف��اظ عىل كياهن��ا داخلًيا وخارجًيا، وذل��ك برضورة تنفيذ بع��ض القيم واألعراف 
��ك هبا؛ إلضفاء قوة ومتاسك بني أفراد القبيلة، ودرء الشقاقات أو االنكسارات  والتمسُّ
التي حتدث أحياًنا داخل صفوف أفرادها، ومن ثمَّ إحداث تفاعل وانس��جام للقبيلة مع 
حميطها اخلارجي من خالل تأكيد بعض املفاهيم، منها: )تقوى اهلل( كأحد مبادئ الفلسفة 
التوحيدي��ة اإلبراهيمية، و)الدعوة إىل اإلصالح(، و)الفقه(، و)الرشف(، والركيز عىل 
دات هلذه الظاهرة،  ظاهرة )العصبيَّة القبليَّة( بس��بب غياب النص الترشيعي لوضع حمدِّ
ّ يف وصية مدركة لبنيه التي جاء فيها ما نصه: »أوصيكم  ده أبو البقاء احللِّ كل ذلك جسَّ
ركم بأس��ه ونكال نقمته وسطوته، وأوصيكم بحسن اجلوار ملن  بتقوى اهلل ربكم، وأحذِّ
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ة فروجكم، وألس��نتكم وأيديكم... وكونوا زينً��ا آلبائكم من بعدهم،  جاورك��م، وعفَّ
ث��وا ذلك أبناءكم م��ن بعدكم، واعلموا أنَّ آباءكم من لدن اس��معيل مل يلدهم  وورِّ
نَّ  من يطعن يف حسبه، وال يغمز يف نسبه، عليكم بذوات العفاف والصالح والدين فإهنَّ

أنجب لألخيار وأولد لألطهار... فلتكن أيديكم واحدة عىل من ناوأكم«)113(.

ث��مَّ خت��م مدرك��ة وصيَّته بتعي��ني ابنه )خزيم��ة( للزعامة ال��ذي وصفه أب��و البقاء 
��ًكا بس��نن آبائه مقتدًيا بأفعاهلم س��الًكا آلثارهم«، ثمَّ نقل عنه  ّ قائاًل: »وكان متمسِّ احللِّ
رواي��ة تارخيية مس��ندة عن أيب ب��رش العمي أظهر فيه��ا اعتقاد خزيم��ة وقبيلته بوحدانية 
��ة إبراهيم  م م��ن أصول عريق��ة انحدرت من ذريَّ ��ه الواحد االح��د، وأهنَّ اهلل تع��اىل وأنَّ
وإس��معيل، ولع��لَّ م��ن األمهيَّة بمكان اإلش��ارة هن��ا إىل مقتطفات م��ن وصيته 
لول��ده جتس��يًم للواعز القيمي الذي كان س��ائًدا آن��ذاك، وبم نّصه: »أنت��م بقية قوم نوح 
ثكم أباكم جمًدا فصونوه وال  متناس��لون من سالسة إبراهيم وإس��معيل، وقد ورَّ
هتدموه بإضاعته فقد س��دتم العرب ودانت لكم، عظِّموا ش��عائر اهلل، وأخلصوا نيَّاتكم 
ب��وا إليه باألعمل املرضية واألفعال الزكية، وصونوا أنفس��كم عن كل دنيَّة، أعفوا  وتقرَّ
عن اجلاين وِصلوا القاطع وأحس��نوا إىل امل�ء، وال متيلوا إىل اجلمل يف النساء، واطلبوا 
 ّ العفاف والدين... واعلموا أنَّكم من ثمرة قوم صاحلني...«)114(. وعلَّق أبو البقاء احللِّ
بمنهجه النقدي عىل هذه الرواية، إذ قال: »فهل يعلم يف س��ائر األمم نس��ب أرشف من 
ًدا  نس��ب يكون أصله إبراهيم اخلليل وإس��معيل الذبيح وخيرج اهلل م��ن فرعه حممَّ
ة  ��ة العقول وهي األدلَّ خاتم النبيني؟ واهلل س��بحانه أعلم بخلقه، وممَّا يش��هد به أدلَّ
القاهرة أنَّه سبحانه لو علم بخلقه نسب أرشف، وعنًرا أطهر من هذا النسب الختاره 
 :ة منها قول الرسول لرسوله فأخرجه منه«)115(، مسنًدا رأيه هذا بأحاديث نبويَّ
»مــا افرتق النــاس فرقتني من لدن آدم إالَّ كنت يف خرمها حتــى انتهيت«)116(، »أنا 
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صفــوة من صفوة وخرة من خــرة«)117(، وقال: »نقلُت من األصالب الطاهرة إل 
األرحام الطاهرة نكاًحا ال ِسفاًحا«)118(.

ّ رحلته الوصفية لركيبة املجتمع القبل يف وس��ط ش��به اجلزيرة  أهنى أبو البقاء احللِّ
العربية بقبيلة )أس��د بن خزيمة( الذي أضفى عىل األخري بعض س��مت الورع والتقوى 
واإلي��من بحنيفيَّة إبراهي��م والدعوة إليها، وتأكي��د االلتزام بمبادئه��ا وأحكامها، 
��كوا بحنيفيَّ��ة إبراهيم فإينِّ عىل هذا  ك��م ظهر يف وصيَّته ألبنائه التي جاء فيها: »متسَّ

الدين...«)119(.
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املبحث الثاين

املفاهيم الق�ص�صيَّة لبع�ض �صفات املجتمع القبلّي يف و�صط �صبه اجلزيرة 
العربيَّة قبل الإ�صالم

ّ للدخول يف خضمِّ  م املنحى الفكري الذي نحاه أبو البقاء احللِّ سبق أن درسنا فيم تقدَّ
ماهيَّة احلالة االجتمعيَّة ملجتمع وس��ط شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، بواسطة التنويه 
لبعض املظاهر القيمية التي ختللت ذلك الوس��ط القبل ع��ىل الرغم من انتقاده للوصف 
التارخيي الذي كش��ف عن هذه الصور القبلية، بعد أن استقاها من موارد خمتلفة واتِّباعه 
اًل  األسلوب النقدي خالل عرضه ملظان الروايات الباحثة يف أعمق هذا املوضوع، مسجِّ
 لنفس��ه منهًجا تفكيكيًّا للنص قلَّم نجده عند املؤرخ��ني املعارصين له، وعليه فال مناص 
ّ أثناء حديثه عمَّ ختلَّل النسيج  من تناول بعض األفكار التحليليَّة التي اتَّبعها أبو البقاء احللِّ
االجتمعي العريب آنذاك، من مفاهيم اجتمعيَّة وإعالم القارئ بمدى واقعيَّتها وانسجامها 

مع احلقائق التارخييَّة النسبيَّة غري املطلقة، والتي أدرجها وفق النقاط اآلتية:

1. فرسان العرب:

ّ ث��الث روايات جمهولة اإلس��ناد حول فرس��ان العرب قبل  أورد أب��و البق��اء احللِّ
اإلس��الم، وردت األوىل باللف��ظ: )ذكروا(، والثاني��ة والثالثة باللف��ظ: )قالوا(. قال يف 
األوىل إنَّ فرسان العرب ثالثة هم: »عامر بن الطفيل: فارس عامر بن صعصعة، وعتيبة 
ابن احلارث: فارس متيم، وبس��طام بن قيس: فارس بكر بن وائل«)120(، والرواية الثانية 
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اد العبّ�()121(. مل ختتلف عن األوىل، إالَّ يف إضافة اسم رابع هلم، وهو: )عنرة بن شدَّ

يف حني أسقطت الرواية الثالثة اسم بسطام واستبدلته بعنرة العبّ�)122(، ممَّا ألقى 
هذا االختالف ظالاًل من الش��كِّ يف م��دى موضوعيَّة الرواية اإلخبارية واتِّصافها بعدم 
ّ الذي انتقدها أيًضا السيم يف حموريَّة حر  خنا أبو البقاء احللِّ الضبط، وهذا ما أبداه مؤرِّ
الفروسيَّة بثالث قبائل وبثالث أشخاص وجعل الشجاعة واإلقدام صفة عامة للعرب 
م الرباه��ني التارخيية لتنفيذها وإثبات العك��س فوصف الثالثة بالضعف  آن��ذاك، بل قدَّ
ا عامر ففرَّ من  واالهنزام عن ساحات الوغى، فأسقط عنهم مفهوم الشجاعة فقال: »فأمَّ
أخي��ه احلكم بن الطفيل يوم الرقم)123(... وفرَّ عتيب��ة عن ابنه حزرة يوم ثربة)124(، فقتل 

حزرة... وفرَّ بسطام بن قيس يوم)125( الفطايل«)126(.

ّ عىل حتليل رواية الفروسية والشجاعة من خالل تناول  وهكذا عمل أبو البقاء احللِّ
حوادث تارخيية كان من ش��أهنا أن تعطي احلكم الفصل بخصوص الش��جاعة املذكورة 
ع��ن هؤالء الفرس��ان، وهبذه املنهجيَّة التي اتَّبعها أبو البق��اء أثبت عكس مفهوم الرواية 

األوىل.

2. بيوتات العرب:

ة التي تصبُّ  ّ املنهج النقدي يف تن��اول الروايات اإلخباريَّ اس��تخدم أبو البقاء احللِّ
يف إط��ار تكريم بع��ض البيوتات العربيَّة قبل اإلس��الم ومتييزها عن غريها بش��كل غري 
خنا امتعاضه املطلق من هذا التصني��ف العنري للمجتمع،  مقن��ع متاًما، إذ أب��دى مؤرِّ
نوا  ��ه ال يع��دو إالَّ أن يك��ون مدفوًعا بدوافع عصبي��ة من قبل اإلخباري��ني الذين دوَّ وأنَّ
ه��ذه الروايات، وممَّ��ا يدلِّل عىل ذلك اختالفهم يف حتديد أس��مء هذه البيوتات بش��كل 
مضبوط وحمكم– كم س��نالحظ يف سياق الرواية– ممَّا يعني عدم استناد اإلخباريني عىل 
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مصدر موث��وق، مثل اعتمدهم عىل نصوص كتابيَّة قديمة أو آثارية أثبتت ذلك، بل هي 
رات إخبارية غري معارصة للحدث زمكانيًّا. تصوُّ

ل اإلش��كاالت املرافقة مع طبيعة هذه الروايات هي جمهولية اإلس��ناد، إذ  ولعلَّ أوَّ
ّ روايته باللفظ )قالوا(، ثمَّ أورد عنهم روايتهم القائلة بأنَّ بيوتات  ر أبو البقاء احللِّ ص��دَّ
 الع��رب )ثالثة(، وهم: )بيت متي��م(، وحتديًدا بنو عبد اهلل بن دارم ومركزه بنو زرارة بن 
ع��دس، و)بيت قيس فزارة( ومركزه بنو بدر، و)بي��ت اليمن( يف بني احلارث بن كعب 
ّ روايته املتقدم��ة برواية اخرى  ومرك��زه بن��و عبد امل��دان)127(، ثمَّ أس��ند أبو البقاء احل��لِّ

أسقطت البيت الثالث )اليمن( واستبداله ب�)بيت معد( وهم بنو شيبان بن ثعلبة)128(.

 ، ّ وق��د ظهر أثر العصبيَّة القبليَّة يف بناء هذه األخبار يف رواية س��اقها أبو البقاء احللِّ
مسندة عن أيب عبيدة التميمي الذي أورد رواية عن أيب عمرو قال فيها: »قدمت العراق 
فوجدهتم يزيدون بيًتا يف العرب، وهو بيت آل ذي اجلّدين يف ربيعة، وال أعرف يف ربيعة 
بيًتا كبيت آل اجلارود بن عبد القيس، وال رجاًل أكرم من احلكم بن املنذر، وال داًرا أمنع 

من البحرين، فأسقط بيوتات اليمن«)129(.

ّ اضط��راب الرواي��ات وتباينها يف تدوين احل��وادث دون  مل ي��رك أب��و البق��اء احللِّ
متريرها يف دائرة املناقش��ة، وإخراجها بنس��ق معنيَّ يقرب كثرًيا من الواقعيَّة ويبتعد عن 
ه��ات اإلخباريني العرب يف  املبالغ��ات، م��ن خالل تقديمه وصًفا حتليليًّ��ا ناقًدا فيه توجُّ
ع واالنش��قاق  ًما الرباه��ني يف حتقيق ذلك لرأب التصدُّ تدوينه��م للتاريخ القدي��م، مقدِّ
ق الفجوة بني القبائل  الذي يتولد بفعل هذا التمييز العنري، الذي ال ش��كَّ بأنَّه سيعمِّ
��ع من دائرة العصبيَّة القبليَّة التي ابتدأه��ا يف حجب هؤالء اإلخباريني عن  آنذاك ويوسِّ
ة يف وس��ط ش��به جزيرة العرب، مثل قبيلة )قريش( التي  ذكر بعض القبائل العربية املهمَّ
كان هل��ا األث��ر املهم يف تأس��يس نظام حكم يف مكة قبل االس��الم- كم س��نالحظ ذلك 
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دية فيم بع��د؛ لذلك قال أبو  يف س��ياق البحث- بل كان تأثريهم عاٍل يف الرس��الة املحمَّ
��م ]اإلخباريني العرب[ ذك��روا بيوتات العرب عىل  ّ م��ا نّصه: »َأال ترى أهنَّ البق��اء احللِّ
م��ا أوضحن��اه ممَّا اتَّفقوا علي��ه، واختلفوا فيه. ومل يذكروا قريًش��ا يف ذل��ك وال يف غريه، 
م ال يعلمون مكاهنم، وهم احلّي ال��ذي قر كّل فضل عن فضله،  وألَغ��وا ذكرهم كأهنَّ
 واس��تظلَّ الناس مجيًعا بظلِّه، ولس��نا نحتاج إىل ذكر فضلهم يف اإلسالم برسول اهلل
وال نناظرهم بذلك، ألنَّ فضلهم فيه أظهر وأش��هر، ورشفهم أهبر من أن يذكره ذاكر أو 
ينرشه نارش... أمل يكونوا يرضبون هبم األمثال يف املآثر وخالل املجد واملفاخر، حتى أنَّ 
بني عبد ش��مس بن س��عد بن زيد مناة بن متيم، كانوا ذوي فصاحة وصباحة وش��جاعة 
وس��محة ورشف ظاهر يف قومهم، فس��ّموهم بذل��ك قريش متي��م... أمل يكونوا إذا قدم 
أرض احل��ي من أحيائهم رجل من قريش عكفوا حوله كم كانوا يعكفون عىل أصنامهم 

إعظاًما، والذوا به إكراًما، فم باهلم مل يبدأوا بذكرهم يف البيوتات...«)130(.

ّ ضعف هذا التصنيف وانحيازه لالعتبارات القبليَّة  وهكذا أعلمنا أبو البقاء احل��لِّ
التي ينتمي اإلخباريون العرب إليها، وأنَّه مل يبَن عىل أس��اس علمي صحيح، يستند عىل 
م��ا هو موجود آنذاك م��ن حقائق وثوابت لألدوار التارخيية الت��ي لعبتها القبائل العربية 
هة بعيدة عن  من��ذ الِق��دم ومتّيزها عىل وفق املنج��ز احلضاري، فج��اءت نظريتهم مش��وَّ
الواقع، إذ اسقطوا قريًشا من هذه املنظومة االجتمعية، بالرغم من علوِّ كعبها قبل وبعد 
اإلس��الم، وأدخلوا بداًل عنها أس��مء لقبائل وبطون ربَّم مل يكن دورهم يف تاريخ العرب 
قبل اإلسالم بذلك التأثري الذي قامت به قريش آنذاك، فاقرب هذا الرتيب كثرًيا- كم 
ح- من النظرية العنرية الس��امية التي أس��س فكرهتا املس��ترشقون الذين استندوا  نرجِّ
ع��ىل التوراة يف بنائها فأدخلوا أقوام ضمن األرسة الس��امية وهي بعي��دة كّل البعد عنها 

كالعيالميني واللوذيني وأبعدوا أقواًما أقرب ما تكون للساميني كالكنعانيني)131(.
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مل ُيص��ْب اإلخباري��ون العرب كب��د احلقيقة يف كتاباهت��م التارخيي��ة ويف تصنيفاهتم 
للمآث��ر واألجماد املقرن��ة ببعض القبائل العربية آنذاك، والت��ي ألصقها البعض هبم دون 
ّ وأوردها يف كتابه )املناقب( إلحداث مناقشاته عليها  غريهم، وقد ميَّزها أبو البقاء احللِّ
اذ اإلخباري��ني العرب الرقم )ثالثة(  لتضعيفه��ا- كم تبنيَّ س��ابًقا-، إذ وجد مؤرخنا اختِّ
أساًس��ا يف إع��داد رواياهت��م، فقالوا مث��اًل: )أوفياء الع��رب ثالثة(، وهم الس��موءل بن 
ي، وعمري بن س��ليم احلنفي)132(، وقالوا: )أجواد  عاديا اليهودي، واحلارث بن ظامل املرِّ
الع��رب ثالثة( وه��م: حاتم بن عب��د اهلل الطائي، وكع��ب بن مامة األي��ادي، وهرم بن 
س��نان املري)133(، وقالوا: )غالصم العرب ثالث��ة( وهم قيس بن عامر املنقري غلصمة 
خن��دف، وحذيفة بن بدر الفزاري غلصمة قيس، والقلمس بن عدي الغس��اين غلصمة 
اليم��ن)134(، وقال��وا أيًضا: )مجاجم العرب ث��الث( ضبة بن أد يف خن��دف، وعبس بن 

بغيض يف قيس، وقيس بن ثعلبة يف بكر بن وائل)135(.

ونتس��اءل: مل��اذا هذا الركيز ع��ىل الرقم ثالثة يف رواياهتم؟ وعىل م��اذا اعتمدوا يف 
نون؟ هل أثبت  م عىل درجة عالية من الضبط والتأكي��د بم يدوِّ إثب��ات هذا الع��دد وكأهنَّ
ذلك بكتابات مادية نقش��يَّة اطَّلعوا عليه��ا يف عصورهم وأثبتوها يف رواياهتم؟ ولو كان 
عون، وهل يعقل انحس��ار الش��جاعة أو  األمر كذلك ألوردوا دليلهم هذا إس��ناًدا ملا يدَّ
الفروس��ية أو الك��رم أو الوفاء يف ثالثة أش��خاص فق��ط دون غريه��م يف ذلك املجتمع 
القبل؟ هذا ما ال يعقل فعىل س��بيل املثال ال احلر مل يدرج هؤالء اإلخباريني )هاش��م 
ابن عبد مناف( ضمن أجواد العرب، فقد ُعرف األخري هباش��م؛ هلش��مه الثريد إطعاًما 

اج أثناء مواسم احلّج قبل اإلسالم تعبرًيا لكرمه)136(. للحجَّ

ا عن��د عرب ما قب��ل اإلس��الم وغريهم م��ن األقوام  ويع��دُّ الرق��م )3( مه��مًّ ج��دًّ
واحلضارات األخرى، فعند العرب كانت الديانة هي األساس الذي تقوم عليها معظم 
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أنشطتهم اليوميَّة وبمختلف املجاالت، فآهلتهم هي )الشمس+ القمر+ الزهرة التي تسمى 
كوك��ب الصباح أو الثريا(، كذلك عند الفراعن��ة الثالوث املقدس لآلهلة: )أوزوريوس 
ال��ذي تزوج من اآلهل��ة إيزيس وأنجبا اإلله ح��ورس(، ومن الديان��ات التوحيدية قبل 
 اإلسالم: اليهود الذين جعلوا اهلل ثالث ثالثة، كذلك النصارى )األم، واألب، والروح 

القدس(.

ة قبل الإ�صالم ثانًيا: اأو�صاع مكـة العامَّ

اهها نحو دائرة النشوء واالرتقاء  ة تارخيًيا وبداية اجتِّ ّ بروز مكَّ أرجع أبو البقاء احللِّ
الس��يايس واإلداري إىل عر النبّي إبراهيم وابنه إس��معيل، من خالل إشارته يف 
ة توسطها تسمية  رواية جمهولة اإلسناد بدأت باللفظ )وممَّا روي(، أوضح فيها أسمء مكَّ
)َبنِيَّ��ة إبراهي��م()137(، فم هي القرائن والدالئل التي اس��تند عليها يف ه��ذا التأكيد؟ هل 
خ ذلك؟ أم اس��تند عىل نصٍّ سموي أثبت قوله  ة قديمة يف وقته فأرَّ اطَّلع عىل وثيقة ماديَّ
وبره��ن خربه؟ وإذا ص��حَّ افراضه هذا، فإىل أيِّ عر يرج��ع عهد اخلليل؟ الذي 

ة. بعهده بدأت مرحلة تارخيية مهمة ملكَّ

 ّ يب��دو – يف األع��مِّ األرج��ح -وإن مل نص��ل إىل مرحلة اليق��ني، أنَّ أبا البق��اء احللِّ
انس��جم مع مظان النصِّ القرآين يف بلورة روايته التارخيية هذه، قال تعاىل يف حمكم كتابه 
ِميُع  نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأْنَت السَّ ِعيُل َربَّ ََ العزيز: ﴿َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْس
 اْلَعلِيُم﴾)138(، وممَّا يعزز ذلك روايت��ه التارخيية التي أوضحت كيفية نزول إبراهيم
وزوجته هاجر وابنه اس��معيل مكة، مضفًيا عىل حمتواها الصبغة الدينية، قائاًل: »إنَّ 
ه مهاجًرا إىل مكة، كان معه جربيل، فكان ال يمر   ابراهيم ل�مَّ خرج بإسمعيل وأمِّ
بقري��ة إالَّ قال: أهذه ياجربيل، فيقول له جربيل أمض��ه حتى قدم مكة... وحوهلا أناس 
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رة، فقال إبراهيم جلربيل: أها هنا  م��ن العمليق... والبيت يومئذ ربوة محراء م��دوَّ
ُأِم��رت أن أضعهم؟ قال: نعم، فعمد هب��م إىل موضع احلجر، فأنزهلم فيه، وأمر هاجر أن 

تتَّخذ فيه عريًشا وانرف يريد الشام...«)139(.

م دالالت تارخيية يمكن تشخيصها، وفق املعطيات اآلتية:  ولعلَّ يف النص املتقدِّ

أوض��ح النص مدى امتزاج العام��ل الديني مع العامل االجتمع��ي يف بلورة البنى 
العامة والركائز األساس��ية يف ارتقاء الدويالت العربية القديمة ونشوئها، بإيعازه إىل أثر 
ة منذ القدم، سيم بعد أن أعيد تشييدها  الكعبة يف إحداث التطور السيايس واإلداري ملكَّ
بطراز جديد من ِقَبل النبّي إبراهيم وولده إس��معيل، كم ُيفهم من قوله: »والبيت 
ا تعرضت إىل اس��تحداث وإضفاء ملسات جديدة  رة«، ممَّا يعني أهنَّ يومئذ ربوة محراء مدوَّ

عليها بعد نزول أرسته فيها، وهذا ما دلَّلت عليه النصوص التارخيية)140(.

ف��إذا أخذنا هبذه الرواية عندئذ يصبح تاريخ إعادة بناء الكعبة خالل عري النبّي 
إبراهيم وابنه إس��معيل ربم حوايل سنة )1824ق.م( عىل أساس أنَّ إسمعيل قد 
ولد س��نة )1854ق.م( يومها كان إبراهيم عمره يبلغ السادس��ة والثمنني، وأنَّ األخري 
ع��اش يف امل��دة )1940- 1765ق.م()141(، ول�مَّ كان إس��معيل قد عاش )137( 
س��نة فإنَّه يكون ق��د انتقل إىل الرفي��ق األعىل ح��وايل س��نة )1717ق.م()142(، وبذلك 
ّ قد خالف مضموهنا النصوص الكالس��يكية التي أرجعت  تك��ون رواية أيب البقاء احللِّ
ة إىل حوايل القرن الثاين امليالدي، فقد أش��ار اجلغرايف اليوناين بطليموس  تاريخ بروز مكَّ
ة  ا مكَّ ح: إهنَّ )121-151م( إىل مدينة دعاها )ماكوربا( مكربه )Macoraba( الذي رجَّ

ا«. مة)143(، فالفارق الزماين بني النصني شاسع جدًّ املكرَّ

ة قب��ل وصول  ب��نيِّ الن��ص طبيع��ة الركيب��ة االجتمعية الت��ي كانت س��ائدة يف مكَّ
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أرسة إبراهي��م اخلليل اليها، من خالل إش��ارته إىل )العمليق( وهم يف نظر املصادر 
اإلس��الميَّة ينسبون إىل: »عمليق بن لوذ بن سام بن نوح«)144(، إذ بالغ اإلخباريون 
يف وصف أمهية العمليق وس��عة انتش��ارهم إىل درجة ال يمك��ن أن يقبلها منطق ويقّرها 
ق��ت يف البالد، فكان منهم أهل عمن واحلجاز والش��ام  عق��ل، فجعلوه��م ُأممًا كثرية تفرَّ
ومر، فضاًل عن أهل املدينة وبنو هف وبنو مطر وبنو األزرق وسعد بن هزان، وأهل 
نج��د، وبديل وراح��ل وغفار وتيمء، هذا إىل جانب مجاعة منه��م ذهبت إىل صنعاء قبل 
أن حتمل األخرية اس��مها هذا، وأخرًيا فقد كان منهم اجلبابرة بالش��ام، وهم الكنعانيون 

والفراعنة بمر، واألرقم ملك احلجاز بتيمء)145(.

- يف حاالت كثرية -عند تدوين��ه تاريخ أي منطقة كانت يف  ّ اقتف��ى أب��و البقاء احللِّ
ة يف استيعاب النص  العامل القديم، أثر االختصار واستخدام التورية والتلميحات الشعريَّ
ث عن مصاهرة  نه، فتحدَّ التارخي��ي، وجعل فهم اخلرب وتفكيكه من حصة الق��ارئ ملدوَّ
إس��معيل من قبيلة جرهم اليمنية أثناء مكوث األخ��ري يف مكة وإنجابه من زوجته 
 )رعلة بنت مضاض اجلرمهي( أبناءه)146(، مستشهًدا يف إثبات اخلرب بقول الشاعر عمرو بن 

احلارث بن مضاض اجلرمهي، الذي قال فيه:

األصاهُر)147(وصاهرنا من أكرم الناس ولًدا والًدا ونحن  فينا  فأبناؤه 
نت إس��معيل يف  ة مكَّ وممَّ��ا ال ش��ك فيه أنَّ ه��ذه املصاهرة أف��رزت نتائج مهمَّ
فة  ة، واالحتفاظ بمفاتيح الكعبة املرشَّ الوقوف عند عتبة اإلمس��اك بمقاليد احلكم يف مكَّ
ّ إقحام نفس��ه يف رشح الكيفيَّة التي  إىل ابن��ه ناب��ت من بعده، وهنا جتنَّب أب��و البقاء احللِّ
ة احلكم واكتفى بالنتيجة فقط، إذ روى رواية  نت إسمعيل من الوصول إىل سدَّ مكَّ
 ،)148(»جمهولة اإلس��ناد، قال فيها: »إنَّ نابت بن إسمعيل ويل سدانة البيت بعد أبيه
ة الس��يايس والديني عىل لس��ان  ًزا روايت��ه بأبيات ش��عرية أفصحت ع��ن واقع مكَّ مع��زِّ
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مضاض بن عمرو اجلرمهي، جاء فيه)149(:

نابٍت بعد  من  البيت  والة  ظاهُروكنا  واخلري  البيت  بذلك  نطيف 
ّ مل ُيرش ال من قريب وال بعيد إىل مصري بني إس��معيل يف  الغري��ب أنَّ أبا البقاء احللِّ
 ة السيم بعد وفاة األخري ومدفنه يف منطقة احلجر، إذ قال: »احلجر بيت إسمعيل مكَّ
رها أبو البقاء ب�:)137( عام يف  ة قدَّ وفي��ه قربه وقرب أمه«)150(، وقد عاش األخري مدَّ
رواي��ة، و)133( يف رواية له ثانية )151(، إالَّ أنَّه مال- كم يبدو- مع روايته األوىل، س��يم 
ر روايته الثانية باللفظ )قيل( الدال ع��ىل التضعيف، وإذا أخذنا هبذا الرأي  بع��د أن صدَّ
ّ قد اعتمد بش��كٍل كبري عىل النص التورايت الذي تطابق فيه املقدار  يكون أبو البقاء احللِّ

الزمني حلياة إسمعيل مع مظان روايته)152(.

ة ك��م يفهم م��ن رواي��ة وردت عند  وبوف��اة إس��معيل غ��ادر بع��ض بني��ه مكَّ
 الذي انتقل مبارشًة بعد وفاة إس��معيل ّ األزرق��ي)153(، ومل ت��رد عند أيب البقاء احللِّ
رت ذلك  للحديث عن األرسة اجلرمهيَّة يف إدارة سدانة الكعبة)154(، مع أنَّ الروايات برَّ
ًرا مقنًعا إذ اتَّس��عت مكة للمحيطني هبا، ومن  اخل��روج بضيق املكان، إالَّ أنَّه ال يبدو مربَّ
قت بفضل أفضلية اقتصادية وبرشية  خالطهم من العرب، وال بدَّ أنَّ هذه التطورات حتقَّ
قته��ا جرهم، وأنَّ بني إس��معيل ش��عروا باحليف؛ هلذا نجده��م يف زمن الحق  حقَّ

ح وجود خالف)155(. يقفون إىل جانب خزاعة ضد أخواهلم من جرهم، وهو أمر يرجِّ

ة إبان  ّ تفاصيل الواقع الس��يايس واالجتمعي الذي س��اد مكَّ لقد بنيَّ أبو البقاء احللِّ
العه��د اجلرمه��ي، بتلميحه إىل طبيعة النظام الوراثي املس��تحدث م��ن قبل اجلرمهيني يف 
ل من ويل ذل��ك منهم مضاض بن عمرو بن غالب  إدارة الكعب��ة، إذ ق��ال: »... وكان أوَّ
اجلرمهي، ثمَّ بنوه بعده كابًرا عن كابر، فمن ثمَّ صارت جرهم والة احلرم واهلل س��بحانه 

مة ببيت شعري ملضاض بن عمرو، قال فيه)157(: ًزا روايته املتقدِّ أعلم...«)156(، معزِّ
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نابٍت بعد  من  البيت  والة  ظاهُروكنا  اخل��ري  البيت  ب��ذاك  نطيف 
نستنتج من الرواية املتقدمة املدعمة بالنص الشعري ما يل:

خل��وُّ الرواية من حتديد س��اليل هل��ؤالء اجلرمهيني الذي��ن أنيطت اليهم مس��ؤولية 
ة  ة وحرمها، فم هي أس��مؤهم؟ وك��م عددهم؟ وما هي مدَّ اإلدارة واإلرشاف ع��ىل مكَّ
حكم كل واحد منهم؟ وكيف اتَّس��مت عهودهم؟ وه��ي فجوات مل يمألها ويرأهبا أبو 
ثوا  ، مع أغلب املؤرخني العرب، لس��دِّ الفراغ للق��رون املتطاولة، والتي حتدَّ ّ البقاء احللِّ

ة إبان العهد اجلرمهي. فيها عن مكَّ

ّ روايته، قائاًل: »ثمَّ صارت جرهم والة احلرام واهلل س��بحانه  خت��م أبو البقاء احل��لِّ
ن به خربه، ومن ثمَّ تشكيكه بمدى  أعلم«، ممَّا يعني عدم اعتمده عىل مصدر موثوق ليدوِّ
ة الرواية، حماواًل بذلك إبعاد نفس��ه عن دائرة املس��ؤولية، وه��و يف ذلك معذور نظًرا  دقَّ
لغم��وض املعلومات عن تلك املرحلة املجهولة يف تاريخ وس��ط ش��به اجلزيرة العربية، 
فلم تثب��ت هذه الراوي��ة يف الكتابات القديمة النقش��يَّة وكذلك الكالس��يكية )اليونانية 
والروماني��ة(، وظلَّ االعتمد عىل النص اإلخباري املس��توحى من أصول جمهولة؛ وهلذا 

: »واهلل سبحانه أعلم«. ّ القول نصَّ أبو البقاء احللِّ

ّ اسرس��ل يف بن��اء دائرته التارخيية عن ماهيَّة  ومه��م يكن من أمر فإنَّ أبا البقاء احللِّ
العه��د اجلرمهي، من خ��الل تنبيهاته الواضحة عىل حالة االضط��راب والتحلُّل الديني 
ك القيمي الذي رافق سرية  ة آنذاك؛ بس��بب االنحالل األخالقي والتفكُّ الذي س��اد مكَّ
فة؛ لذلك أورد قوله:  حياة اجلرامهة الدينيَّة، مرتكبني املحارم والبغاء داخل الكعبة املرشَّ
»فولي��ت جرهم احل��رم ما يعلمه اهلل تعاىل، ث��مَّ بغوا وظلموا واس��تحلوا حرمته وأكلوا 
مال الكعبة ومل يتناهوا، وقيل إنَّ أس��اًفا أراد نائل��ة بنت عمرو بن ذئب يف جوف الكعبة 

َفُمِسخا َحَجرين فوضع أساف عىل الصفا ونائلة عىل املروة ليعترب الناس هبم«)158(.
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م نجده فيم وثَّقه عند الطربي، مع تغيري طفيف باأللفاظ  ولعلَّ ماورد يف النص املتقدِّ
ة، واس��تحلُّوا حرمتها وأكل��وا مال الكعبة الذي  واملع��اين، فقال: »... بغت جرهم بمكَّ
��ة، ثمَّ مل يتناَهوا حتى جعل منه��م إذا مل جيد مكاًنا يزين  هي��دى هلا، وظلموا من دخل مكَّ
فيه يدخل الكعبة فيزين، فزعموا أنَّ أساًفا بغى بنائلة يف جوف الكعبة، َفُمِسخا حجرين 
ة يف اجلاهليَّة ال ظلم وال بغي فيها، وال يستحل حرمتها ملك إالَّ هلك مكانه  وكانت مكَّ

ى تبك– تدق- أعناق البغايا إذا بغوا فيها«)159(. ى الناسة، وتسمَّ فكانت تسمَّ

ّ والطربي بعض املالحظات التي يمكن الوقوف  نستنتج من روايتي أبو البقاء احللِّ
عندها، وهي:

ّ أنَّ اجلرامهة ق��د امتدَّ حكمهم لعه��ود طويلة م��ن الزمان مل  ��د أبو البق��اء احل��لِّ أكَّ
��ًدا منها، إالَّ أنَّه أملح إليه��ا ضمنًا كم تبنيَّ من قول��ه: »فوليت جرهم احلرم ما  يك��ن متأكِّ
د ذلك رواية ابن ع��ريب الذي قال فيها: »ل���مَّ طالت والية  يعلم��ه اهلل تع��اىل«، وممَّ��ا يؤكِّ
ا  ة طويل��ة، إذ اعتقد أحدهم أهنَّ ة ملدَّ ة عىل س��يطرة جرهم عىل مكَّ جره��م...«)160(، الدالَّ
نوا من القضاء عىل السميدع ملك العمليق الذي  ة )300( سنة بعد أن متكَّ ت ملدَّ اس��تمرَّ

ة)161(. كان ينافس زعامة جرهم عىل مكَّ

ة أيب البقاء يف مس��ألة تأكي��ده قصة الصنمني املمس��وخني، إذ إنَّ هناك من  م دقَّ ع��دَّ
ها من امليثولوجيا العربية قبل اإلسالم، وإنَّ مرّد القصة  ة وعدَّ ك بمثل تلك القصَّ يش��كِّ
- كم يصّورها أهل األخبار- إنَّم هو أساًفا الذي كان يمثِّل رجاًل، ونائلة التي متثِّل امرأة 
��دا من كوهن��م صنمني لرجل وام��رأة، ولعلَّها من وضع القبائ��ل الكارهة لقريش،  فتولَّ

والتي مل تكن ترى حرمة للصنمني)162(.

مات وعدم االكراث  ات وارتكاب املحرَّ سارت قبيلة جرهم نحو االنغمس بامللذَّ
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لنصائح عقالئهم وكربائهم، ومن ثمَّ تعنُّتهم املستميت بمزاولة املعايص التي أودت هبم 
ّ نصائح مضاض بن عمرو بن  يف النهاية إىل هاوية اهلالك، ويف ذلك روى أبو البقاء احللِّ
احلارث س��يِّد قومه، قائاًل: »ياقوم احذورا البغي فإنَّه ال بقاء ألهله، وقد رأيتم َمن كان 
وا باحلرم وتنازعوا بينهم، واختلوا حتى س��لَّطكم اهلل عليهم  قبلكم من العمليق اس��تخفُّ
ُه أو  وا باحلرم، وحرمة بي��ت اهلل ومن َحلَّ قوا يف البالد، فال تس��تخفُّ فأخرجتموه��م فتفرَّ
فت  ج��اءه معظًم حلرماته وآخر جاء بائًعا، وآخ��ر رغب يف جواركم فإنَّكم إن فعلتم ختوَّ
أن خترجوا منه خروج ذلِّ وصغار حتى ال يقدر أحد منكم أن يصل إىل احلرم، وال زيارة 
البي��ت الذي هو لكم حرز وأمن والطري تأمن فيه، فقال رجل منهم يقال له جمدع: ومن 
الذي خيرجنا منه؟ ألس��نا أعز العرب وأكثرهم مااًل وس��الًحا؟ فق��ال مضاض إذا جاء 
األم��ر بكل م��ا تذكرون، فقد رأيتم ما صنع اهلل بالعمليق... فأرس��ل اهلل عليهم الرعاف 
والنم��ل فأفنى أكثرهم«)163(، وقد روى الطربي هذه الرواية بإس��ناد ابن الكلبي، وقال 
فيها عىل لسان مضاض بن عمرو ابن احلارث ما نصه: »يا قوم اتَّقوا عىل أنفسكم وراقبوا 
اهلل يف حرمه وأمنه، فقد رأيتم وسمعتم َمن هلك ِمن صدر هذه األمم قبلكم قوم هود، 
 وصالح، وش��عيب، فال تفعل��وا وتواصلوا باملعروف، واهنوا عن املنكر، وال تس��تخفوا 

ا...«)164(. ً بحرم اهلل تعاىل وبيته... فم زادوا إالَّ طغياًنا وجتربُّ

وبمقارنة الروايتني نستنتج ما يل:

تطاب��ق الروايت��ني يف ذكرمها الس��م الناص��ح لقبيلة جره��م وهو: س��يِّدهم آنذاك 
)مضاض بن عمرو بن احلارث اجلرمهي(، واتَّفقت أيًضا حول رغبة األخري يف اإلصالح 
ة الصواب وترك املحرمات وع��دم االنجراف نحو الرذيلة، إالَّ  وع��ودة قبيلته نحو جادَّ

د حماولته وذهاهبا أدراج الرياح. أنَّه جوبه بمقاومة عنيفة أدَّت إىل تبدُّ

اختلف��ت الروايتني فيم بينهم حول اإلش��ارة والتذكري بالعقوب��ات اإلهليَّة لألقوام 
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ّ ذكرهم  ة يف األرض واملتعنِّتة يف مزاولة املحارم، ففي رواية أيب البقاء احللِّ العربيَّة املتجربِّ
الناصح ب��: )العمليق( وكيفية فناؤهم بعد أن أرسل اهلل عليهم سخطه وغضبه فأبادهم 
ا رواية الطربي فقد أشارت إىل قوم هود، وصالح، وشعيب الذين  بالرعاف والنمل، أمَّ

هات أنبيائهم يف اإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. عارضوا توجُّ

��دت الروايتني اختالف املورد الذي اس��تيق منه اخلرب، فج��اءت رواية أيب البقاء  أكَّ
ّ جمهولة اإلسناد، بينم اعتمد الطربي عىل ابن الكلبي يف إثبات النص. احللِّ

ك ال��ذي أصاب قيادة  ّ حال��ة الترشذم والتفكُّ وهك��ذا بيَّنت رواي��ة أيب البقاء احللِّ
��زان األخالقي عند بني جرهم، ممَّا ولَّد رشًخا يف عدم تكاتفهم  ��ة بانحالل عرى االتِّ مكَّ
ورّص جهودهم يف إبقاء الس��لطة عندهم، يف الوقت الذي بدأت طالئع القبائل اليمنية 
ش��ة قبائل األزد  ة؛ لتضع األخرية بني كفي كمَّ تل��وح يف أفق احلجاز عموًما ومكة خاصَّ
ّ برواية طويلة نقتطع بعضها، جاء فيها:  القحطاني��ة، يف ظروف أوضحها أبو البقاء احللِّ
 »... ووافق ذلك خروج قبائل سبأ من أرض مأرب عند خراب السد وملكهم عمرو بن 
عامر بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مازن من األزد، وعمرو هذا مزيقيا ليفرقوا يف البالد 
��وا بضعف جرهم فنزلوا عليهم وحاربوهم وكانت الغلبة لقبائل س��بأ... وخرج  فأحسُّ
]مضاض اجلرمهي[ بمن بقي من جرهم إىل أضم من أرض جهينة فجاءهم سيل فذهب 

هبم«)165(.

ّ يف إثب��ات ملكية قبائل االزد ألرض  وبتحلي��ل الرواية يتَّضح جزم أيب البقاء احللِّ
ه ب���: )عمرو بن عام��ر بن ثعلبة  س��بأ، وإنَّ خروجه��م منه��ا جاء خالل عهد ملك س��مَّ
األزدي( فهل كان هناك فعاًل ملًكا س��بئيًّا ُيعرف هبذا االسم يف النقوش املسندية؟ وهل 
ورد اس��مه كملك قاد قبيلته للخروج من مملكة س��بأ نحو الش��مل والوسط أثناء اهنيار 

السّد؟
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د أنَّ الرواية تعوزها الدقَّة واملوضوعيَّة؛ جلملة من األسباب، منها: لعلَّ من املؤكَّ

ع  ض السّد إىل تصدُّ ة واحدة، بل تعرَّ إنَّ االهنيار الذي أصاب الس��ّد مل يأِت عىل مرَّ
مستمر وأعيد ترميمه ل�ُمدد خمتلفة، كم ثبت ذلك يف النقوش املسندية الواصلة إلينا)166(.

أش��ار نقش )كالزر 554( إىل حادثة اهنيار الس��ّد، ومل يرش إىل أس��مء القبائل التي 
هرب��ت م��ن اخلوف، وإن كان يفه��م منه أنَّ القبائل التي كانت تس��كن ه��ذه املنطقة قد 
)168( هبذه األسمء؟ ّ قت وتشتَّت؛ بسبب اهنيار السّد)167(، فمن أين جاء أبو البقاء احللِّ تفرَّ

ك يف أنَّ يكون الس��يل وحده هو س��بب هجرة تل��ك القبائل من  هن��اك م��ن يش��كِّ
اجلنوب إىل الش��مل والوس��ط؛ وذلك ألنَّ سد مأرب إنَّم كان يس��قي ربوة من األرض 
مل تك��ن مس��كنا لكل بط��ون )األزد(، ومن ثمَّ يكون من الصعب قب��ول الرأي بأنَّ مجيع 
البط��ون األزدي��ة قد هاجرت من جنوب ش��به اجلزيرة العربية إىل ش��مهلا بس��بب اهنيار 
الس��ّد وحده، وأنَّه من املحتمل أن تكون هناك أس��باب أخرى تعاونت مع سيل العرم، 

ت بعض هذه البطون إىل ترك وطنها واهلجرة إىل األرجاء النائية)169(. واضطرَّ

تأكيد الدكتور حممد بيوم��ي مهران إنَّ قبائل األزد هاجرت دفعة واحدة، وهو أمر 
ّ معلِّاًل ذلك بأنَّ خزاعة -وهي بطن من  غري مقبول، مناقًضا بذلك رواية أيب البقاء احللِّ
رها  ة طويلة قدَّ ت مدَّ ة حتى حوايل عام 450م، وقد استمرَّ بطون األزد- كانت حتكم مكَّ
ا هاجرت من  ا )500( عاًما، وه��ذا يعني أهنَّ البع��ض ب���)300( عاًما، ورأى آخرون أهنَّ

اليمن حوايل منتصف القرن الثاين وبداية القرن الثالث امليالدي، ربم يف 207م)170(.

ة بس��نة  خ بداية التواجد األزدي يف مكَّ إذا م��ا أخذنا ب��رأي الدكتور مهران الذي أرَّ
)207م(، عندئ��ذ يصبح لزاًما علينا إثبات بأنَّ الذي حكم اليمن آنذاك هو )ملك س��بأ 
وذي ريدان وحرضموت ويمنات(: )ش��مر هيرعش الثال��ث(، وليس )عمرو بن عامر 
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. ّ ح به من قبل أيب البقاء احللِّ األزدي( املرَّ

ة باجتاه االمتداد اخلزاعي واإلمساك بمقاليد احلكم،  لذا الح أفق مس��رية تاريخ مكَّ
ّ بقول أحد شعراء خزاعة، قائال)171(: ويف ذلك استشهد أيب البقاء احللِّ

وحاسدونحن ولينا البيت من بعد جرهم ب���اٍغ  ك��ل  م��ن  لنعمرُه 
ة، الذي  ّ إىل مقدار اإلط��ار الزمني حلكومة خزاعة ع��ىل مكَّ أش��ار أبو البقاء احل��لِّ
خ، بل مال مع التعميم فق��ال: »وأقامت خزاعة  مل يس��تطع حتديدها بش��كل ثابت ومؤرَّ
باحلرم م��ا يعلمه اهلل تعاىل«)172(، وهبذا ختم روايته الباحثة عن كيفية وصول خزاعة إىل 
ة، بعد ترجيحه أنَّ هذه الرواية هي األصح واألقوى بني تراكم الروايات التي كانت  مكَّ

بني يديه كم يبدو إذ قال: »هذا ما جاء يف هذه الرواية وهي األقوى واألصح«)173(.

ّ الروايات الضعيفة، بل عمد إىل مناقش��تها وفق   وم��ع هذا مل هيمل أيب البقاء احل��لِّ
ما توفرت لديه من معطيات تارخيية؛ ملناقشة النصوص وخترجيها بشكل منطقي للقارئ، 
لذا اورد سبًبا آخر، أوضح فيه كيفية والية خزاعة احلرم وسدانة البيت، قال فيه: »إنَّ إياًدا 
كان��ت تل ذلك، فلمَّ هلك وكيع اإليادي اجتمعت قبائل مرض وفيهم خزاعة، وخزاعة 
حينئ��ذ ال تنتمي إىل اليمن، وإنَّم ينتس��بون إىل قامعة ب��ن الياس بن مرض، فاجتمعوا عىل 
لوهم،  ت إياد الضعف فاستأجلوهم ثالًثا فأجَّ حرب إياد ليخروجهم عن احلرم، فأحسَّ
جة من مرض، وكانت امرأة من خزاعة اسمها  ورشطوا عليهم أن ال خُيرجوا معهم متزوِّ
جة يف إي��اد، فعاجلت إياد احلجر ثالث ليال ليق��دروا عىل نقله، فلم يقدروا  قدام��ة متزوِّ
ع��ىل ذلك فدفنوه، وعرفت قدامة اخلزاعية مكان��ة، وخرجت إياد ودخلت مرض احلرم 
ففقدوا احلجر فعظم ذلك عليهم، فقالت قدامة اخلزاعية لقومها خزاعة: اش��رطوا عىل 
م��رض أن جيعلوا والية البيت لكم حت��ى أدّلكم عىل احلجر، فذكروا هلم ذلك فأجابوهم 

تهم قدامة عىل احلجر فصارت والية خزاعة عىل احلرم هبذا السبب«)174(. إليه ودلَّ
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يالَحظ عىل الرواية ما يل:

، بل وردت عن البالذري)175(،  ّ د هبا أبو البقاء احللِّ الغري��ب أنَّ هذه الرواية مل يتفرَّ
والس��هيل)176(، ممَّا يدلِّل عىل م��دى ضعف الرواية اإلخبارية وع��دم متحيصها من قبل 
املؤرخني لعدم اعتمدهم عىل مص��در كتايب يثبت أخبارهم؛ فأصبحت رواياهتم عرضة 
- بعد أن أكد ضعف هذه  ّ للتأرجح بني الواقعيَّة واخليال، وهذا ما الحظه أبو البقاء احللِّ
م من احلديث يدلُّ عىل أنَّ خزاعة وليت بعد جرهم، هذا  الرواية - إذ قال: »والذي تقدَّ
��ا وليته بعد إياد وما رأيت إلياد ذكر يف والية عىل احلرم إالَّ يف هذا  احلدي��ث يدلُّ عىل أهنَّ
ل أصّح واهلل سبحانه  احلديث، وال رأيت خلزاعة ذكر نسب إالَّ فيه، ولعلَّ احلديث األوَّ

أعلم«)177(.

ا نظًرا إلمجاع املؤرخني)178( ّ كان سليم جدًّ وممَّا ال شكَّ فيه أنَّ حتليل أبو البقاء احللِّ
ة مطلًقا إذ مل نجد  ع��ىل انتقال احلكم بعد جره��م خلزاعة، ومل يكن إلياد دور يف إدارة مكَّ
أي دليل م��ادي يدعم هذا االفراض، فضاًل عن ذلك االختالط الواضح يف الرواية يف 
إرجاع نس��ب خزاعة إىل مرض، فكتب األنساب تثبت انتمء خزاعة إىل األزد القحطانية، 
د عدنانيَّة القبيلة مطلًقا، كلُّ ذلك جيعل الرواية ضعيفة يف أساسها)179(. ومل نجد ما يؤكِّ

ة والقفز عىل  وهك��ذا لعبت الظروف لعبتها يف ترس��يخ أقدام خزاع��ة يف أرض مكَّ
ه ب�:)عمرو بن ربيعة بن حارثة بن  ل ملوكها الذي سمَّ ّ أوَّ  ملكها، والتي ذكر أبو البقاء احللِّ
د أنَّ عمًرا هذا هو ذات)عمرو بن حلي اخلزاعي(، ألنَّ   عمرو بن مزيقيا... بن األزد(، وأكَّ
ة من  ل من غ��ريَّ الدين التوحيدي يف مكَّ أب��اه ربيع��ة كان ُيعرف ب�: )حلي(، واعتقد أنَّه أوَّ
خالل عبادته أس��اف ونائلة، وأمر بعبادهتم، وَقِدم بالصنم املعروف ب�)ُهبل( من الش��ام 
من عند العمليق، فجعله عىل الكعبة وأمر بعبادته، ونصب األصنام حول الكعبة وأحلَّ 

نكاح البغايا)180(.
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وبتحليل الرواية يمكن أن نسجل عليها بعض املالحظات، منها:

ل ملوك خزاعة وه��و )عمرو بن حلي اخلزاع��ي(، خمتلًفا . 1 دت الرواية اس��م أوَّ ح��دَّ
بذلك مع رواية الطربي التي يرجع س��ندها إىل ابن الكلب��ي القائلة بأنَّ )عمرو بن 

ل ملوك خزاعة)181(. احلارث الغبشاين( هو أوَّ

ل . 2 ل م��ن بدَّ أعط��ت الرواي��ة ُبع��ًدا تارخييًّ��ا لعب��ادة األصنام م��ن خالل تس��مية أوَّ
ه نح��و الوثنيَّة بدعوة عمرو  الدي��ن التوحيدي عند العرب قبل اإلس��الم، والتوجُّ
ابن حل��ي اخلزاعي، وهي رواية يبدو أنَّه اقتبس��ها من ابن الكلب��ي الواردة يف كتابه 
د الذي جاء  ّ عىل قول الرس��ول حممَّ األصنام)182(، وقد اس��تند أبو البقاء احللِّ
في��ه: »رأيت عمرو بــن حلي أبا هذا احلي من خزاعة شــيًخا قصًرا دحداًحا ضخم 

البطن جير قصبه يف النار أشبه الناس به اكثم بن اجلون«)183(.

ل م��ن َعَبد أس��اف ونائلة وأمر . 3 ّ أنَّ عمرو بن حل��ي هو أوَّ وروى أب��و البق��اء احل��لِّ
ل  بعبادهتم ونصب األصنام حول الكعبة وجعل السائية والبحرية والوضيلة، وأحَّ

نكاح البغايا)184(.

تها فكيف يصح ما ينسب إىل عمرو  ح أنَّ هذه القصة ال يمكن اإلقرار بصحَّ ونرجِّ
دين، وأنَّ العرب  اب��ن حلي من أنَّه غريَّ دين احلنيفية بعد أن كان أغلب العرب موحِّ
ق��د عرف��وا عبادة األصن��ام قبل زمن عمرو ب��ن حلي وذلك منذ عه��د قابيل حيث 
عب��دوا )ود، وس��واع، ويغوث، ويعوق، ونسا( وهي آهلة قوم نوح اخلمس��ة 
َتُكْم َواَل َتَذُرنَّ  التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل: ﴿َوَقاُلوا اَل َتَذُرنَّ َآهِلَ
ا﴾)185(، وهذا يدلُّ عىل أنَّ عبادة األصنام  ا َواَل ُســَواًعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسً َودًّ
كان��ت معروفة منذ ِحَقب موغلة يف القدم، ترتق��ي إىل عر النبي نوح الذي 



327 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. ي��صف كاظم جغيل ال�صمرّي//اأ.م.د. اأ�صامة كاظم عمران الطائّي

��م يرجع عهده إىل حدود عام 6000 ق.م)186(، بينم كان عر عمرو بن حلي يف  ربَّ
مرحلة قريبة العهد من اإلس��الم ربَّم يف أواخ��ر القرن اخلامس امليالدي)187(، ومن 
 ّ ر ب�)550( س��نة بني روايت��ي أيب البقاء احللِّ ا يقدَّ ثمَّ هناك فارق زمني شاس��ع جدًّ

والنص القرآين.

ة أواخ��ر القرن اخلام��س املي��الدي)188(، ومع أنَّ  انته��ت س��يطرة خزاعة ع��ىل مكَّ
ّ س��اقت احلدث من دون التوقُّف عنده بم يكفي ليكشف أسبابه  روايات أيب البقاء احللِّ
ة جديدة  ة خزاعة أمام قوَّ اجلوهري��ة، إالَّ أنَّه كان حدًثا غري اعتي��ادي، فهو يعني اهنيار قوَّ
)قبيلة قريش( التي مل تكن موجودة بفاعلية قبل قص بن كالب، وتمَّ تشكيلها يف ظرف 
ارتب��ط هبدف، دون أن نعرف أين متَّت عملية التش��كيل، إذ من غري املعقول أن تس��مح 
ة  ة )بني عذرة( لتنتزع مكَّ ة قادمة من خارج مكَّ ة تلتقي مع قوَّ ة يف مكَّ خزاعة بتشكيل قوَّ
ة املصاهرة بني قريش وبني عذرة  ك، وعىل األرجح فإنَّ قوَّ من سيطرهتا من دون أن تتحرَّ
ثنا أبو البقاء  نت قص بن كالب من انتزاع السلطة من اليد اخلزاعيَّة، فقد حدَّ هي التي مكَّ
نت هذه املصاهرة وإفراز نتيجة االنفراد لقص  ّ عن الظروف واملالبس��ات التي كوَّ احللِّ
فيم بعد بالسلطة امللكية آنذاك، يف رواية نقتطع جزًءا منها لتجسيم الصورة، وتفعيل أثر 
العام��ل االجتمعي القبل يف ذلك املجتمع، من اإلمس��اك والس��يطرة عىل مقاليد احلكم 
ة  واإلرشاف ع��ىل الكعب��ة إذ قال: »وكانت فاطمة بنت س��عد قد ول��دت لكالب بن مرَّ
جها، وكان زهرة  ا فتزوَّ زهرة وقصًيا ثمَّ هلك عنها فقدم ربيعة بن حرام القضاعي حاجًّ
األكرب وقص طفاًل... فحملته معها... فنشأ يف حجر ربيعة بن حرام، فصارع يوًما غالًما 
ن  م��ن قضاعة فرعه فق��ال له أبو الغالم: إحلق بقومك يا غالم فلس��ت منَّا، قال: فممَّ
 أنا؟ قال س��ل أمك: فسأهلا فقالت: أنت خري منه حس��ًبا وأكرم نسًبا أنت ابن كالب بن 
ة وخزاعة  ة وقومك يف حرم اهلل... وأقام حتى خرج معهم ]قص بن كالب[ فأتى مكَّ مرَّ
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مس��تولية عليها، ووالية البيت يومئ��ذ وحجابته حلُليل بن حبش��ية... فخطب إليه ابنته 
ج��ه... فلمَّ حرضته  ُحب��ى بنت حلي��ل، ومل يكن له ولد غريها فعرف نس��به ورشفه فزوَّ
الوف��اة أوص لق��ص باحلجابة والوالي��ة واملفتاح... فلمَّ مات ُحليل أبت بنو أس��لم بن 
ق��ص بن حارثة رهط حليل وقومهم من خزاعة أن جييزوا لقص ذلك، َفهمَّ بحرهبم... 
فدعا قص أناًس��ا من قوم��ه قريش وكنانة إىل نره عىل إخ��راج خزاعة عن احلرم فأبوا 
��ة... فلمَّ رأت خزاعة  أن جييب��وه، وهاب��وا ذلك ملا كانوا يرون م��ن النقم بمن أحلد بمكَّ
ة فعرف ذلك فخرج هارًبا من حتت  قصيًّ��ا وما يدعو إلي��ه أمجعوا عىل أن خيرجوه من مكَّ
ليلته فس��ار يف مرض، فقال: يا بني إسمعيل نحن أحقُّ هبذا البيت من غرينا، فانروين، 

فنروه...«)189(.

م مجل��ة من املفاهيم التارخيية يمك��ن توضيحها، وفق النقاط  ولع��لَّ يف النص املتقدِّ
اآلتية:

أبرز النص أثر املصاهرة يف الوصول إىل السلطة املتمثِّلة يف عقد قران قص من حبى . 1
بنت حليل زعيم خزاعة يف مكة وقتذاك.

بي��ان أثر احلظ واغتنام الفرصة من قبل ق��ص ووثوبه عىل احلكم، إذ مل يكن حلليل . 2
اخلزاعي من األبناء ليعهد اليهم من بعده بمفاتيح الكعبة وإبقاء احلكم وراثًيا هلم.

بالرغم من تكليف حليل الرس��مي لقص بوصية إالَّ أنَّ ذلك مل يكن كافًيا يف عدم . 3
معارض��ة قبيلة خزاع��ة هلذا األمر ومن ث��مَّ إحداث االنقالب القبل عىل الس��لطة 
اخلزاعية، ممَّا أدَّى إىل االصطدام العس��كري يف هناية املطاف واس��تحواذ قص عىل 

السلطة.

ُيفهم من س��ياق النص مدى دهاء قص وذكائه ووعيه الس��يايس وإدراكه ملا حيدث 
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عىل املس��توى االجتمعي من ج��دل وتغريُّ مطرد، إبان س��عيه العبقري لالس��تيالء عىل 
ي  ة يراقب الواقع املكِّ الس��لطة وانتزاعها من خزاعة، فقام بواسطتها يف داخل جمتمع مكَّ

عن كثب، حتى حتني له الفرصة يف الوثوب عىل احلكم وإحالل نفوذه فيها)190(.

ّ نفسه برواية له ثانية جمهولة اإلسناد، مفادها أنَّ حليل قد  بينم خالف أبو البقاء احللِّ
جعل والية البيت حينم ثقل عليه املرض إىل ابنته حبى، فقالت: »قد علمت أينِّ ال أقدر 
أن أفتح البيت وأسدنه، فأذن هلا يف أن تويلِّ ذلك بعلها قصيًّا، فصارت السدانة واملفتاح 
ًعا  خنا هذه الرواية برواية أخرى أكثر تفصياًل، موسِّ له هبذا السبب«)191(، وقد أسند مؤرِّ
ة والتناقض يف اس��تعراضه للحوادث، إذ قال: »إنَّه قال هلا س��أجعل لك من ينوب  اهل��وَّ
عنك يف فتح البيت، فأوص بذلك إىل أيب غبش��ان اخلزاعي، وقيل إنَّه كان حيمق، وكان 
ينوب عنها إذا أصاهبا ما يصيب النس��اء، فخرج قص وأبو غبش��ان إىل الطائف فرشب 
أبو غبشان فسكر فقال له قص أتبيعني وكالتك يف املفتاح؟ قال نعم، فاشراه منه بجمل 
ك��م قيل وزّق مخر، فجاء إىل حبى فأخربها ف��ّست بذلك... وأنكرت خزاعة أن يكون 
ه اهلل إليكم  صاحبهم باع، فسار قص يف ولد إسمعيل فقال: هذا مفتاح أبيكم قد ردَّ
ه رزاح بن ربيعة بن حرام  بغري ظلم وال غدر، فانروين فنروه، واس��تنجد أخ��اه ألمِّ
القضاعي ثمَّ العذري من بني عذرة بن سعد هذيم، فانجده بنفسه وقومه...«)192(، وقد 
ّ السابقتني، فقد اشار إىل أنَّ  خالفت رواية ابن هشام يف مضموهنا روايتي أيب البقاء احللِّ
ة من بعده وذلك: »حني انترش  ُحلياًل أوص أن يتوىلَّ قص والية البيت والقيام بأمر مكَّ
ة من  ل��ه من ابنته من األوالد ما انت��رش وقال أنت أوىل بالكعبة والقي��ام عليها وبأمر مكَّ

خزاعة«)193(.

دت  وباملقارنة واملوازنة بني الروايات الثالث يبدو رجحان رواية ابن هشام التي أكَّ
ة بناًء عىل وصية ُحليل اخلزاعي؛ وذلك ألنَّ رواية أيب البقاء  أنَّ قصيًّ��ا قد توىلَّ زعامة مكَّ
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ّ الثانية تبدو ضعيف��ة، إذ ليس من املعقول أن يعهد حليل البنته بوالية البيت وهي  احل��لِّ
عاجزة عن الوفاء بمتطلبات هذا املنصب، مع وجود ولد له قادر عىل تويل متطلباته وهو 
ّ األوىل فذكرت أنَّ قصًيا ق��د انتزع زعامة مكة  ا رواية أيب البق��اء احللِّ )أبو غبش��ان(، أمَّ
ّ مفادها  غ رشعي، فتدعمها رواية أخرى أليب البقاء احللِّ ة دون االس��تناد إىل مس��وِّ بالقوَّ
ة وقامت بمحاربة قص ومن  ��ه ل�مَّ رضخت خزاعة وبنو بكر أن يت��وىلَّ قص إدارة مكَّ أنَّ
ن��ره من قومه وكثر القتىل بني الطرفني تداعوا إىل الصلح، واتَّفقوا عىل أن حيلُّوا بينهم 

ة من خزاعة)194(. حكًم من العرب، فقيض بينهم بأنَّ قصيًّا أوىل بالكعبة وآمر مكَّ

ّ حديثه عن مميِّزات عر قص بن كالب الذي ابتدأت به  وقد أوجز أبو البقاء احللِّ
ة بإشارته إىل إسكان قومه احلرم)195(. السيادة القريشيَّة عىل مكَّ

ّ إىل أبرز مؤسسات قص السياس��يَّة وهي )دار الندوة( التي  وأش��ار أبو البقاء احللِّ
بناها فكانت قريش جتتمع فيها للتش��اور يف حرهبا وس��لمها ومن هناك تعقد ألويتها، ممَّا 
ة وشوط بعيد ابتعد عن النظام املشيخي القبل الذي  يعني دخول قريش مرحلة متحرضِّ
ة عن القبيلة باجتاه احلضارة  حلَّت حملَّه دار الندوة فيه، وبذلك ابتعد قص بقريش وبمكَّ
ة وبنى  وحلَّ املأل حمل الشيوخ وحلَّت الندوة حملَّ البداوة، فقال: »فَحَوى قص مآثر مكَّ

لنفسه دار الندوة، جيتمع فيها قومه فيقضون فيها أمورهم دقيقها وجليلها...«)196(.

م- حالة م��ن اإلدراك والفهم لدى القارئ،  - فيم تقدَّ ّ وهك��ذا ترك أبو البقاء احللِّ
ة بشكل  ة وسياسيَّة يف مكَّ س��ة إداريَّ ��س مؤسَّ ة أن يؤسِّ بأنَّ قصيًّا اس��تطاع بخربته اإلداريَّ
ة إنَّم كانت  م ولع��لَّ هذا هو الذي دف��ع )األب هنري المانس( إىل القول ب��أنَّ مكَّ متق��دِّ
ة تأثريه يف ذلك،  مجهوري��ة باملعنى الكامل للجمهورية، وقد يكون لش��خصية قص الفذَّ
إالَّ أنَّ تنظيمت قريش مل تكن يف واقع األمر إالَّ تنظيًم قبليًّا يف جوهره، وإن بدا يف ظاهره 
ة ما يشري  ا، ألنَّ الزعيم مل يكن حيمل لقًبا معيَّنًا، فضاًل عن أنَّ هناك من األدلَّ  تنظيًم مجهوريًّ
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��ة كاملة وال ختضع لس��لطات غريها يف كثري من  ��م كانت تتمتَّع بحريَّ إىل أنَّ العش��رية إنَّ
اآلحايني)197(.

د واٍد فيه  ة التي حتول��ت من جمرَّ أصبح��ت لقريش منزل��ة مميَّزة ونفوذ واضح يف مكَّ
مق��ام ديني للحجِّ إىل مركز ديني وس��يايس وجتاري فيه مع��امل حضارية تعتمد يف حياهتا 

نظاًما وتقاليًدا تسري عىل ضوئها وقيادة تركن إليها.

ة بعد انقضاء قص  ّ مل يس��هب يف حديثه عن أحوال مكَّ والغري��ب أنَّ أبا البقاء احللِّ
د ورفع الرس��الة  وم��ا حدث فيها من تطورات وأحداث حتى ظهور الرس��ول حممَّ
السموية ونرش الدين اإلسالمي، بل اختر هذه األحداث برواية ال تتجاوز السطرين، 
ت العرب قريًشا  ة بني قومه أرباًعا، فسمَّ ��م ]قص بن كالب[ منازل مكَّ قال فيها: »وقسَّ
قط��ني البيت، وويل ول��ده بعده ما كان يليه كاب��ًرا عن كابر...«)198(، ويف النص إش��ارة 
ة التي متثلت بإعادته حفر  بش��كٍل غري مبارش إىل أهم أعمل عبد املطَّلب بن هاشم يف مكَّ
بئ��ر زم��زم، إذ ذهبت املصادر العربي��ة إىل أنَّ عبد املطَّلب أمر الس��قاية والرفادة، وذلك 
ة كانت آنذاك مترُّ بفرة  ام جرهم وزاد األمر صعوبة أنَّ مكَّ بس��بب دفن زمزم ربم منذ أيَّ
قاس��ية ندرت فيها األمط��ار، وجفَّت مياه اآلبار أو كادت، يف وقت موس��م احلج الذي 
ب��دت طالئعه، وهنا رأى عبد املطلب فيم يرى النائم أنَّه يؤمر بحفر البئر، وحني يس��أل 
عب��د املطلب عن زم��زم جييبه اهلات��ف: »احفر زم��زم ال تنرف وال تذم ت��روي احلجيج 
األعظ��م برك��ة من اهلل ألقاها بني ف��رث ودم، قال بنيَّ يل قال: عند احلجرين األس��ودين 
املتقابل��ني، قال: إنَّ حجارة مكة كثري س��ودها، قال: عند نق��رة الغراب األعصم، وقيل 
األسحم فإذا رأيت املاء فقل هلمَّ إيل الرواء، أعطيته عىل رغم األعداء«)199(، ونجح عبد 
ا  املطلب يف حفر زمزم، غري أنَّ قريًش��ا رسعان ما تطالب بحقها يف زمزم، عىل أساس أهنَّ

بئر أبيهم إسمعيل وإن انتهت األمور إىل جانب عبد املطَّلب)200(.
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ثالًثا: اأح�ال يثـــرب العامة قبل الإ�صالم

ته التارخيي��ة يف مؤلفه )املناقب( عن  ّ جزًءا بس��يًطا من مادَّ ��ص أب��و البقاء احللِّ خصَّ
أحوال يثرب قبل اإلس��الم، اس��تطاع بواس��طتها التلميح إىل التغري احلاصل يف منظومة 
ماهتا  ة هلا مقوِّ ض عن بروز ق��وَّ الفكر الس��يايس والعس��كري اليثريب وقتذاك والذي متخَّ
وبدأت تس��تقطب أطمع الدوي��الت واململك التي أزمعت الحت��الل يثرب، فقد روى 
رواي��ة اس��تقاها من أيب الف��رج األصفهاين التي نقلها األخري بواس��طة اب��ن الكلبي عن 
الرشق��ي القطامي، أوضح فيها املحاوالت العس��كرية التي بذهلا املل��ك العريب اجلنويب 
)أبو كرب حس��ان بن أس��عد احلمريي( يف استلحاق جزيرة العرب، مفادها أن أبا كرب 
م قتل��وا ابنًا له كان قد  احلم��ريي )تبَّع( ل���مَّ عاد من العراق يريد يث��رب ليثأر منهم؛ ألهنَّ
ة، نزل  دخلها من قبل، وهو جممع عىل خراهبا وقطع نخلها واستئصال أهلها وسبي الذريَّ
بسفح جبل ُأحد فاحتفر هبا بئًرا عرفت ب�)بئر امللك( ثمَّ أرسل إىل أرشافها ليأتوه، فكان 
ون )األزياد(  ممَّ��ن أت��اه )زيد بن ضبيعة( وابن عمه )زي��د بن أميَّة بن عبيد( وكانوا ُيس��مَّ
وبمعيَّتهم )أحيحة بن احلالج(– سيِّد األوس- ومعه قينة له اسمها )مليكة(، فأجلسهم 
اًس��ا به، فم كان  تبَّع وحادثهم فخافه أحيحة فانرف إىل خبائه، وكان تبَّع قد أوكل حرَّ
من أحيحة إالَّ أن يس��معه أبياًتا ش��عرية؛ أراد من خالهلا كس��ب الوقت حتى هيرب من 
ى )الضحيان(  يديه، وأمر قينته أن تغنِّيه حتى استغفل احلرس، ففرَّ منهم إىل أطم له يسمَّ
ن منها إذ اعتصم أهل  د امللك كتيبة عسكرية عليه، ثمَّ حارص يثرب، فلم يتمكَّ )201(، فجرَّ

يث��رب من األوس واخلزرج واليهود باطامهم، ثمَّ أقنعه ح��ربان من أحبار اليهود بكفِّ 
ا حمفوظة، وهي  احلص��ار عنه��ا بعد أن قاال له: »أهيا املل��ك انرف عن هذه البل��دة فإهنَّ
مهاجر نبي من بني إس��معيل اس��مه أمحد تكون داره وقراره، فان��رف وهو يقول لقد 

صنع يب أهل يثرب شيًئا ما صنعه أحد قتلوا ابني وصاحبي، وجدعوا فريس...«)202(.
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اًل معرفة: ه��ل كان هناك ملك  ب علين��ا أوَّ وملناقش��ة ه��ذه الرواية وحتليله��ا يتوجَّ
عريب جنويب محل اس��م )أبو كرب احلمريي( يف كتابات اليمن القديمة من ناحية؟ وهل 
أصاب��ت الرواية كب��د احلقيقة؟ أم كان هلا مؤث��رات خارجية لعبت لعبته��ا يف إخراجها 

ورسمها باجتاه منحرف عن احلقيقة؟

ل نجد أحد الباحثني املختَّصني يف تاريخ العرب القديم  فبخصوص التس��اؤل األوَّ
ّ مع  يربط بني اس��م )أبو كرب حسان بن أسعد احلمريي( الوارد يف رواية أيب البقاء احللِّ
اس��م )آب كرب أس��عد( ملك محري الوارد ذكره يف النقوش القديمة وجيعلهم ش��خًصا 
واحًدا، بعد أن ساق الرواية السالفة بمنابع وموارد أخرى، ممَّا دلَّل تأكيدها يف الروايات 
اإلخباري��ة العربية م��ن ناحية، مع تأكيده ورود اس��مه يف الكتابات املس��ندية من ناحية 

أخرى)203(.

ا يف جمال التس��اؤل الثاين: فليس هناك من ش��ك أنَّ وراء هذه الرواية تأثرًيا جليًّا   أمَّ
بمسلَّمت أهل الكتاب، فالنزعة اإلرسائيلية تبدو واضحة للعيان، إذ كيف عرف احلَربان 
ة أنَّ التوراة وكذلك التلموذ مل يرد  اليهوديان أنَّ هناك نبيًّا ُيبعث من بني إسمعيل، خاصَّ
ح بذلك، صحيح أنَّ هناك نصوص أش��ارت إىل مبعث نبي من العرب،  فيه��م نص رصَّ
وإنَّ اإلرهاص��ات بمولد املصطفى كثرية، وإنَّ البش��ارات أكث��ر من أن حتىص، بل 
إنَّ كّل م��ا يف ب��الد العرب يكاد يش��ري إىل التغيري املنتظر عىل يد الرس��ول وخاتم النبيني 
��د، لكنها مجيًعا مل ُترش إىل أنَّه من قريش وأنَّه س��وف هياج��ر إىل يثرب بالذات،  حممَّ
ث عن بش��ارة بمبعث نب��ي من العرب فهو: »أقيم هلم نبًيا من  ا نص التوراة الذي حتدَّ أمَّ
وس��ط أخوهت��م مثلك، وأجع��ل كالمي يف فم��ه، فيكلمهم لكل ما أوصي��ه به، ويكون 
اإلنس��ان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به باس��مي أنا طالبه«)204(، ومن ثمَّ فأكرب 
 الظ��ن أنَّ هناك بجان��ب اإلرسائيليات يف هذه الرواية هدًفا م��ن ورائها، يقصد منه رفع 
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 ش��أن القحطاني��ني إب��ان الن��زاع الس��يايس بينهم وب��ني العدناني��ني، ومن ثمَّ ف��إنَّ هذه 
م )تبًَّعا(، يف ص��ورة أفضل من ص��ورة العدنانيني   الرواي��ة كان��ت حريص��ة عىل أن تق��دِّ

ة)205(. بصفة عامَّ
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ال�صتنتاجات

لت الدراسة إىل مجلة من االستنتاجات التي اسُتخلصت وفق معطيات الرواية  توصَّ
ّ يف كتابه )املناقب(، والتي عكست مالمح الواقع العام الذي  التي بلورها أيب البقاء احللِّ

ساد وسط شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، ويمكن جتسيده يف النقاط اآلتية:

��ض عن ذلك بروز . 1 ّ يف جمال التاريخ الذي متخَّ ق أيب البقاء احل��لِّ ��د البح��ث تفوُّ أكَّ
كتاب��ه )املناقب املزيدية( مص��دًرا مهمًّ يعتمد يف الدراس��ات األكاديمية عن تاريخ 
العرب قبل اإلس��الم عموًما وتاريخ وس��ط ش��به اجلزيرة العربي��ة خصوًصا، عىل 
الرغ��م من عدم تطابق عنوانه م��ع مظانه، والذي من املف��رض أن ينصبَّ اهتممه 
بالدرج��ة األوىل ع��ىل رسد تاريخ احللَّة املزيدية، عىل س��بيل املطابق��ة واملقارنة بني 

احلضارتني، وتأكيد أثر االتِّصال التارخيي بني األمم والشعوب.

ّ اختالفها البنيِّ يف املوارد . 2 أوضح��ت ديباجات الرواية التارخيية ع��ن أيب البقاء احللِّ
واألصول التي اعتمدها املؤلف يف تشييد هيكلية كتابه، وتأسيس بناء تارخيي يعتمد 
ع��ىل ترجيح رأي عىل رأي، وفق الرباهني الت��ي اعتمد عليها يف عقده للمقارنات، 
مسجاًل بذلك منهًجا حتليلًيا يذكرنا كثرًيا بأساليب البحث العلمي واألكاديمي يف 
عت موارده ما بني النص الدين��ي )القرآن الكريم واحلديث  الوقت احل��ارض، فتنوَّ
الرشي��ف(، فضاًل عن ذلك اعتمده عىل رواي��ات اإلخباريني مثل: ابن برش العمي 
ع جع��ل من الكت��اب دائرة موس��وعيَّة من  والط��ربي وغريمه��ا، ولعلَّ ه��ذا التنوُّ

املعلومات تستحق الدراسة وال يمكن إمهاهلا.
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3 . ّ ت��مَّ مالحظة النََّف��س األديب الواضح عىل نص الكتاب، فقد أس��ند أبو البقاء احللِّ
رواياته التارخيية مراًرا وتكراًرا باألشعار اجلاهلية، فضاًل عن األمثال واحِلَكم التي 
أطلقه��ا العرب وقتذاك للِعظة واالعتبار؛ وذلك من أجل إفهام القارئ أنَّ الش��عر 

هو مرآة العرب الناطقة يف وسط وشبه اجلزيرة العربية وخارجها.

ّ بكل م��ا يملك من جهود علمية تأس��يس مالم��ح الواقع . 4 ح��اول أبو البق��اء احللِّ
ن  االجتمعي والس��يايس يف وسط ش��به اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، دون أن يتمكَّ
من جتنيب نفس��ه الوقوع باألخطاء، نظًرا لعدم اعتمده عىل النقوش القديمة؛ كوهنا 
ا يثبت ما ذهب إليه من أخبار ارتبطت بتاريخ قبائل معد ونزار ومدركة  دلي��اًل ماديًّ

ة ويثرب قبل اإلسالم. وأسد، فضاًل عن تاريخ مكَّ
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ه�ام�ض البحث

س��ها س��يف الدولة صدقة بن منصور املزيدي عام  )1( احللَّة: مدينة كبرية تقع بني الكوفة وبغداد، أسَّ
495ه�/1101م. ُينظر: احلموي، ش��هاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت، معجم البلدان، ط2، دار 
صادر، )بريوت، 1995م(، ج2، ص294؛ ثمَّ رسعان ما لبثت أن أصبحت قبلة العلم والعلمء 
ومناًرا للثقافة. لالطِّالع عىل دورها الفكري. ُينظر: الش��مري، يوس��ف، احلياة الفكرية يف احللَّة 
خالل القرن التاسع اهلجري، مطبعة دار الراث، )النجف األرشف، 1434ه�(، ص60-24.

)2( اإلم��ارة املزيدية: انتس��بت ه��ذه اإلمارة إىل زعيمهم مزي��د بن مرثد بن الدي��ان املنحدر من قبيلة 
��د املهلبي وزير معز  أس��د ب��ن خزيمة، إذ بدأ نجم ه��ذه األرسة بالظهور عندما عهد إليه أبو حممَّ
الدولة البوهيي بحمية مدينة سورا وس��وادها خالل األعوام 345-352ه�/956-963م، ثمَّ 
خلفه ابنه عل الذي يعّد املؤسس احلقيقي لإلمارة املزيدية الذي استحوذ عىل السلطة يف املوصل 
واألنبار، حتى متكن صدقة بن منصور يف هناية املطاف من تأس��يس احللَّة عام 495ه�. مزيًدا من 
املعلومات ُينظر: ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عل، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، دار املعارف 
العثمني��ة، )الدكن، 1359ه�(، ج6، ص235-236؛ ناجي، عب��د اجلبار، اإلمارة املزيدية، دار 

احلرية، )بغداد،1970(، ص11.

، هبة اهلل، املناقب املزيدية يف أخبار امللوك األس��دية، حتقيق: صالح موس��ى درادكة  ّ )3( أبو البقاء احللِّ
د عبد القادر خريسات، مطبعة الرشق ومكتبتها، )عمن، 1984م(، ج1، ص87. وحممَّ

)4( السبحاين، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، دار األضواء، )بريوت، 1999م(، ج6، ص344.

)5( الطه��راين، آغ��ا بزرك، طبقات أعالم الش��يعة، حتقيق: عل نقي منزوي، ط2، مطبعة إس��معيليان 
)قم، بال.ت(، املجلد 2، ص334.

)6( األصبهاين، املريزا عبداهلل، رياض العلمء وحياض الفضالء، حتقيق الس��يد أمحد احلس��يني، مكتبة 
آية اهلل املرعش النجفي، )قم، 1403ه�(، ج5، ص316.

)7( السبحاين، موسوعة طبقات الفقهاء، ج6، ص344.



338

اأح�ال و�صط �صبه اجلزيرة العربيَّة قبل الإ�صالم )درا�صة حتليليَّة نقديَّة(

)8( هن��اك ح��االت قليلة ختّللت الكتاب تش��ري إىل وجود تلف أو خرم يف خمطوط��ة الكتاب مما جعل 
قاه يرمزان إىل هذه احلاالت بنقاط للداللة عىل وجود مادة علمية سقطت من أصل الكتاب،  حمقِّ
، املناق��ب، ج1، ص31،  ّ م��ن هذه احلاالت عىل س��بيل املث��ال ال احلر. ُينظر: أب��و البقاء احللِّ
ص158، ص60؛ راج��ع كذل��ك: ج2، ص371، ص373، ص381، ص471، ص491، 

ص526، ص533.

)9( ناجي، عبد اجلبار، اإلمارة املزيدية، ص5-4.

، املناقب، ج1، ص88، 111، 116. ّ )10( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص87. ّ )11( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص118. ّ )12( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص138-137. ّ )13( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص137- 138. ّ )14( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص91. ّ )15( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص114، ج2، ص384، ص487. ّ )16( أبو البقاء احللَّ

، املناقب، ج1، ص90. ّ )17( أبو البقاء احللِّ

د باقر األنصاري الزنجاين، )قم،  )18( اهلاليل، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس اهلاليل، حتقيق حممَّ
د باقر، بحار األنوار، ط2، مؤسسة  بال ت(، ص90؛ ينظر كذلك: النص ذاته عند املجل�، حممَّ

الوفاء، )بريوت، 1983(، ج1، ص76.

)19( طقوش، حممد سهيل، تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار النفائس، )بريوت، 2009م(، ص11.

(20) Rou, Georg, Ancient Iraq, London,(1964),p.247.

(21) Smith, Adictionary of the Bodle comprising its Antiquities Biography,  
 Geography and Natural History,(1988), Vol.1, P.1009.

للتعرف عىل حدود وأقس��ام ش��به جزيرة العرب. ُينظر: اهلمداين، احلس��ن بن أمحد بن يعقوب، صفة 
د بن ع��ل األكوع احل��وايل، مكتبة االرش��اد، )صنع��اء، 1990(، ج1،  جزي��رة الع��رب، حتقي��ق: حممَّ

ص102-84.



339 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. ي��صف كاظم جغيل ال�صمرّي//اأ.م.د. اأ�صامة كاظم عمران الطائّي

)22( األصطخري، ابو اس��حاق ابراهيم بن حممد، املس��الك واململك، حتقي��ق حممد جابر عبد العال، 
د بن عل  دار القل��م، )القاه��رة- 1961م(، ص 13-14؛ ُينظ��ر: اب��ن حوقل، أبو القاس��م حممَّ

النصيبيني، صورة األرض، دار صادر، )بريوت- 1928(، ج1، ص18 -41.

)23( عب��داهلل، رضغ��ام، تط��ور أنظمة احلك��م والسياس��ة يف العصور العربي��ة القديمة واإلس��الميَّة 
الوسيطة، دار الشؤون الثقافية، )بغداد، 2007م(، ج1، ص191.

)24( البكري، عبداهلل بن عبد العزيز، معجم ما استعجم من أسمء البالد واملواضع، حتقيق: مصطفى 
السقا، عامل الكتب )بريوت، بال ت(، ج1، ص9.

)25( هتام��ة: وه��ي األرض املنخفض��ة التي تقع بالقرب من س��احل البحر األمح��ر ومتتد من جنوب 
اجلزي��رة حتى تص��ل إىل العقبة وتتميز بحرارهت��ا وركود هوائها. عل، ج��واد، املفصل يف تاريخ 

العرب قبل اإلسالم، ط2، )بغداد، 1993(، ج1، ص170.

)26( بطن الرمة: واٍد معروف بعالية نجد. ُينظر: احلموي، معجم البلدان، ج1، ص449.

)27( اآللويس، حممود ش��كري، تاريخ نجد، ط2، )القاهرة- 1347ه�(، ص7؛ وبادية السموة: تقع 
بني الكوفة والش��ام. ُينظر: احلموي، معجم البلدان، ج3، ص245؛ ابن خرداذبة، أبو القاس��م 

عبيد اهلل بن عبداهلل، املسالك واململك، دار صادر، )بريوت، د.ت(، ص125.

)28( احلموي، معجم البلدان، ج2، ص137.

)29( فلس��طني: هي آخر كور الش��ام من ناحية مر، قصبتها البيت املقدس. ُينظر: احلموي، معجم 
البلدان، ج4، ص274.

)30( تبوك: موقع بني وادي القرى والشام. ُينظر: احلموي، معجم البلدان، ج2، ص14.

)31( معجم ما استعجم، ج1، ص12.

)32( سورة إبراهيم، آية رقم )37(؛ النسائي، أمحد بن شعيب، فضائل الصحابة، دار الكتب العلمية، 
)بريوت، بال ت(، ص82.

)33( املق��ديس، ش��مس الدي��ن حممد بن أمحد، أحس��ن التقاس��يم يف معرف��ة األقالي��م، حتقيق غازي 
الطليمت، وزارة الثقافة واالرش��اد القومي، )دمش��ق، 1980(، ص71؛ باس��المة، حسني بن 

عبداهلل، تاريخ الكعبة املعظمة، )الرياض، 1999م(، ص70.

(34) H, Lammens, L Arabia occidentaleavant LHegire, (Rome ,1914),Vol.1, P.93.



340

اأح�ال و�صط �صبه اجلزيرة العربيَّة قبل الإ�صالم )درا�صة حتليليَّة نقديَّة(

)35( البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف، حتقيق سهيل وكار، دار الفكر، )بريوت، 1996(، 
ج1، ص83.

)36( ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، ص9.

(37) P. K. Hitti, History of the Arabs,(London,1958),P.194.

(38) I. Epha ,The Ancient Arabs, (Jerusalem,1982), P.186.

(39) F.V. wimmett and w.L, Reed, Ancient Records, From North Arabia,  
 (Toronto,1970),p.89.

)40( حييى، د. لطفي عبد الوهاب، العرب يف العصور القديمة مدخل حضاري يف تاريخ العرب قبل 
اإلسالم، دار النهضة العربية، )بريوت، 1979(، ص97-96.

)41( فروخ، عمر، تاريخ اجلاهلية، )بريوت، 1964م(، ص45.

)42( سورة احلجرات، آية رقم )13(؛ الثعالبي، عبد الرمحن حممد، تفسري الثعالبي املسمى ب�: اجلواهر 
احلسان يف تفسري القرآن، حتقيق عبد الفتاح أبو سنة وآخرون، دار إحياء الراث العريب، )بريوت، 

1418ه�(، ج5، ص277.

)43( احلاكم النيس��ابوري، حممد بن أمحد، مس��تدرك احلاكم، حتقيق يوس��ف املرعش��ل، دار املعرفة، 
)بريوت، 1406ه�(، ج4، ص161.

، املناقب، ج1، ص363-333. ّ )44( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص86- 160، ص321-171. ّ )45( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص187-163. ّ )46( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص333. ّ )47( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص 333. ّ )48( أبو البقاء احللِّ

)49( اب��ن خي��اط، خليف��ة، طبق��ات خليفة بن خي��اط، حتقي��ق س��هيل زكار، دار الفك��ر، )بريوت، 
 1414ه���(، ص26؛ الب��الذري، أنس��اب األرشاف، ج1، ص 12؛ النوي��ري، ش��هاب الدي��ن 

أمحد بن عبد الوهاب، هناية اإلرب يف فنون األدب، )القاهرة، بال ت(، ج2، ص322.

)50( مهران، حممد بيومي، دراس��ات تارخيية من القرآن الكريم، ط2، دار النهضة العربية، )بريوت، 



341 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. ي��صف كاظم جغيل ال�صمرّي//اأ.م.د. اأ�صامة كاظم عمران الطائّي

1988(، ج1، ص195.

، املناقب، ج1، ص 334. ّ )51( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص 334. ّ )52( أبو البقاء احللِّ

)53( س��ورة الفرقان، آية )38(؛ الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق: 
صدقي مجيل العطار، دار الفكر، )بريوت، 1415ه�(، ج19، ص19.

)54( سميس��م، عبد املعط��ي بن حممد، العالقات بني ش��مل اجلزيرة العربية وب��الد الرافدين، مطبعة 
ترياك، )مكة، 2008(، ص223.

، املناقب، ج1، ص 334. ّ )55( أبو البقاء احللِّ

)56( عن أصول الكلد ودولتهم ُينظر: األمحد، سامي سعيد، حضارات الوطن العريب القديمة أساًسا 
للحضارة اليونانية، )بغداد، 2003م(، ص146.

)57( حممد بن جرير، تاريخ الرس��ل وامللوك، حتقيق حمم��د أبو الفضل إبراهيم، )القاهرة-1971م(، 
، املناقب، ج1، ص334. ّ ج1، ص291-293؛ ابو البقاء احللِّ

)58( العس��قالين، اب��ن حج��ر أمحد بن عل، فت��ح الباري رشح صحي��ح البخ��اري، ط2، مطبعة دار 
املعرف��ة، )بريوت، بال.ت(، ج6، ص391؛ الدس��وقي، ش��مس الدين حممد بن عرفة، حاش��ية 

الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، )بريوت، بال.ت(، ج1، ص16.

)59( حض��ور: كان��ت ديارهم بالرس وكانوا أهل كف��ر وعبادة األوثان، وبعث هلم نبي منهم اس��مه 
)ش��عيب(، فكذب��وه وهلكوا. ُينظر: اب��ن خلدون، عبد الرمح��ن بن حممد، العرب ودي��وان املبتدأ 
واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب، ط4، دار إحياء 

الراث العريب، )بريوت، 1971م(، ق1، ج2، ص30.

،املناقب، ج1، ص334. ّ )60( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص337-336. ّ )61( أبو البقاء احللِّ

،املناقب، ج1، ص336. ّ )62( أبو البقاء احللِّ

)63( عل، املفصل، ج1، ص350.

)64( سفر ارميا، االصحاح )49(، االيتان: )29-28(.



342

اأح�ال و�صط �صبه اجلزيرة العربيَّة قبل الإ�صالم )درا�صة حتليليَّة نقديَّة(

)65( عل، املفصل، ج1، ص351.

)66( سميسم، العالقات بني شمل شبه اجلزيرة العربية وبالد الرافدين، ص223.

)67( املفصل، ج1، ص607- 608.

)68( دوم��ة اجلن��دل: من أعمل املدينة وهي عىل س��بع مراحل من دمش��ق بينها وب��ني املدينة املنورة: 
احلموي، معجم البلدان، ج2، ص487.

(69) Winnet, F, V, Ancient Record from North Arabs,(Toronta 1970), P. 72.

(70) Grason , A, K, Assyrian and Babylonian Chronicle , P. 101.

(71) Winckler , H, Zur Geschichte Des Alten Arabien Nabuckadnezzer, Und  
         Kedar , AFo, 1898, PP. 245- 250.

،املناقب، ج1، ص336. ّ )72( أبو البقاء احللِّ

،، املناقب، ج1، ص 343. ّ )73( أبو البقاء احللِّ

،، املناقب، ج1، ص343. ّ )74( أبو البقاء احللِّ

)75( ذات اجليش: موضع يف املدينة وهو واٍد بني ذي احلليفة وبرثان. ُينظر: احلموي، معجم البلدان، 
ج2، ص200.

،، املناقب، ج1، ص 344. ّ )76( أبو البقاء احللِّ

)77( الق��ايض عياض، أبو الفضل، الش��فا بتعريف حقوق املصطف��ى، دار الفكر )بريوت، 1904(، 
ج2، ص131.

، املناقب، ج1، ص344- 345. ّ )78( أبو البقاء احللِّ

)79( أبو البقاء احلل، املناقب، ج1، ص 346.

، املناقب، ج1، ص347. ّ )80( أبو البقاء احللِّ

)81( فتح الباري، ج6، ص384.

، املناقب، ج1، ص347. ّ )82( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص 347. ّ )83( أبو البقاء احللِّ



343 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. ي��صف كاظم جغيل ال�صمرّي//اأ.م.د. اأ�صامة كاظم عمران الطائّي

)84( كت��اب الس��نة، حتقيق: حممد ن��ارص الدين االلب��اين، ط3، مطبعة املكتب اإلس��المي، )بريوت، 
1413ه�(، ص638.

)85( أمحد بن عل بن املثنى التميمي، مس��ند أبو يعىل املوصل، حتقيق: حس��ني سليم اسد، مطبعة دار 
املأمون للراث، )بغداد، بال.ت(، ج4، ص397.

)86( املصنف، حتقيق: حممد سعيد اللحام، دار الفكر، )بريوت، 1409ه�(، ج7، ص559.

، املناقب، ج1، ص347- 348. ّ )87( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص348. ّ )88( أبو البقاء احللِّ

)89( املنمق يف اخبار قريش، حتقيق: خورشيد أمحد فاروق، عامل الكتب، )بريوت، بال.ت(، ص21.

)90( ابن س��عد، حممد، الطبقات الكربى، حتقيق عل حممد عمر، مكتبة اخلانجي، )القاهرة، بال.ت(، 
ج1، ص58؛ اليعق��ويب، امح��د بن أيب يعقوب بن جعفر، تاري��خ اليعقويب، دار صادر، )بريوت، 

بال.ت(، ج1، ص226؛ ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص125.

)91( موضع باملدينة ُينظر: البكري، معجم ما استعجم، ج2، ص526.

، املناقب، ج1، ص348. ّ )92( أبو البقاء احللِّ

)93( ع��ن لق��من احلكي��م ُينظر: الط��ربي، جام��ع البي��ان، ج21، ص81؛ القرطبي، حمم��د بن أمحد 
األنص��اري، جممع اجلامع إلحكام القران، حتقيق جلنة من العلمء، مؤسس��ة األعلمي، )بريوت، 

1415ه�(، ج14، ص218.

، املناقب، ج1، ص348. ّ )94( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص 349. ّ )95( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص349. ّ )96( أبو البقاء احللِّ

)97( سورة االنبياء، آية رقم )85(.

)98( سورة ص، آية رقم )48(.

)99( ال��ذرب، عام��ر ه��ادي، ذو الكفل ام حزقي��ال رؤية جديدة، مكتب��ة جريدة ال��ورد، )القاهرة، 
2012(، ص21.



344

اأح�ال و�صط �صبه اجلزيرة العربيَّة قبل الإ�صالم )درا�صة حتليليَّة نقديَّة(

)100( احلاكم النيس��ابوري، املستدرك، ج2، ص582؛ ابن طاووس، عل بن موسى، سعد السعود، 
املطبعة احليدرية )النجف االرشف، 1369ه�(، ص240.

)101( الذرب، ذو الكفل، ص25.

)102( املنقري، نر بن مزاحم، وقعة صفني، حتقيق: عبد الس��الم حممد هارون، ط3، مطبعة هبمن، 
)قم، بال.ت(، ص9.

)103( أبو الفداء إس��معيل بن عمر، تفس��ري القران العظيم، دار املعرف��ة، )بريوت، 1412ه�(، ج3، 
ص199.

)104( س��ورة األنبياء، اية رقم )86(؛ الطباطبائي، حممد حس��ني، امليزان يف تفس��ري القرآن، مؤسس��ة 
النرش اإلسالمي، )قم، بال.ت(، ج1، ص304.

)105( القص��ري، خدجية حس��ن عل، ذو الكفل بني النص��وص الدينية والرواي��ات التارخيية إىل هناية 
الق��رن الرابع اهلجري، رس��الة ماجس��تري غري منش��ورة مقدم��ة إىل جملس كلي��ة اآلداب، جامعة 

الكوفة، 2011، ص28.

)106( معجم البلدان، ج1، ص403.

)107( الذرب، ذو الكفل، ص23.

، املناقب، ج1، ص349. ّ )108( أبو البقاء احللِّ

)109( الزب��ريي، مصع��ب بن عبداهلل، نس��ب قريش، حتقيق: ليف��ي بروفنس��ال، ط2، دار املعارف، 
)القاه��ر ة، ب��ال.ت(، ص7-8؛ البالذري، انس��اب االرشاف، ج1، ص33؛ ابن حزم، عل بن 
أمحد بن س��عيد، مجهرة انس��اب العرب، حتقيق: عبد الس��الم ه��ارون، دار املع��ارف، )القاهرة، 

1391ه�(، ص10.

، املناقب، ج1، ص351-350. ّ )110( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص352. ّ )111( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص 356. ّ )112( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص356- ص357. ّ )113( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص357. ّ )114( أبو البقاء احللِّ



345 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. ي��صف كاظم جغيل ال�صمرّي//اأ.م.د. اأ�صامة كاظم عمران الطائّي

، املناقب، ج1، ص358-357. ّ )115( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص358. ّ )116( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص358. ّ )117( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص358. ّ )118( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص359. ّ )119( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص163. ّ )120( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص188. ّ )121( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص188. ّ )122( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص164؛ عن هذا الي��وم راجع: ابن االثري، عز الدين عل بن  ّ )123( أب��و البقاء احللِّ
أيب الكرم، الكامل يف التاريخ، حتقيق عل شريي، دار إحياء الراث العريب، )بريوت، 1989م(، 

ج1، ص393.

، املناقب، ج1، ص164؛ عن هذا اليوم راجع: احلموي، معجم البلدان، ج2،  ّ )124( أبو البقاء احللِّ
ص72.

، املناقب، ج1، ص164؛ عن هذا الي��وم راجع: ابن عبد ربه، أمحد بن حممد،  ّ )125( أب��و البق��اء احللِّ
العقد الفريد، حتقيق حممد سعيد العريان، دار الفكر، )بريوت، بال.ت(، ج6، ص45.

)126( أبو البقاء احلل، املناقب، ج1، ص 164.

)127( أبو البقاء احلل، املناقب، ج1، ص186.

)128( أبو البقاء احلل، املناقب، ج1، ص 186.

، املناقب، ج1، ص187. ّ )129( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص190-189. ّ )130( أبو البقاء احللِّ

)131( العل، صالح أمحد، حمارضات يف تاريخ العرب، )بغداد، 1967(، ص9.

، املناقب، ج1، ص168. ّ )132( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص168. ّ )133( أبو البقاء احللِّ



346

اأح�ال و�صط �صبه اجلزيرة العربيَّة قبل الإ�صالم )درا�صة حتليليَّة نقديَّة(

، املناقب، ج1، ص168. ّ )134( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص167. ّ )135( أبو البقاء احللِّ

)136( عن هاش��م بن عبد مناف. ُينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، ج1، ص57؛ الطربي، تاريخ، 
ج2، ص251- 252.

، املناقب، ج1، ص 327. ّ )137( أبو البقاء احللِّ

)138( سورة البقرة، آية )127(.

، املناقب، ج1، ص 291. ّ )139( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص291. ّ )140( أبو البقاء احللِّ

(141) W. Keller, The Bible As History (hodder and Stoughon) , (1967), P. 69.

)142( مه��ران، حممد بيومي، ارسائيل، )االس��كندرية، 1979(، ج1، ص177، وكتابه االخر قصة 
الطوفان بني االثار والكتب املقدسة، )الرياض، 1975(، ص434.

(143) Gerald De Gaury, Rulers of mecca, London (1951), P. 24.

)144( ابن سعد، الطبقات الكربى، ج1، ص43؛ ابن عساكر، عل بن احلسني، تاريخ مدينة دمشق، 
حتقيق عل شريي، دار الفكر، )بريوت، 1415ه�(، ج1، ص8؛ احلموي، معجم البلدان، ج2، 

ص282.

)145( مهران، تاريخ العرب القديم، ج1، ص211.

، املناقب، ج1، 303-304؛ وقيل يف رواية ان اسمها:الش��يدة بنت مضاض. ّ )146( أبو البقاء احللِّ
ج1، ص304.

، املناقب، ج1، ص305-304. ّ )147( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص306-305. ّ )148( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص306. ّ )149( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص305. ّ )150( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص305. ّ )151( أبو البقاء احللِّ



347 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. ي��صف كاظم جغيل ال�صمرّي//اأ.م.د. اأ�صامة كاظم عمران الطائّي

، املناقب، ج1، ص 305. ّ )152( أبو البقاء احللِّ

)153( حممد بن عبد الكريم، اخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، املطبعة املاجدية، )مكة، 1352ه�(، 
ج1، ص85-84.

، املناقب، ج1، ص305. ّ )154( أبو البقاء احللِّ

��د، األصنام، حتقي��ق أمحد زكي باش��ا، الدار القومي��ة، )القاهرة،  )155( اب��ن الكلبي، هش��ام بن حممَّ
1924م(، ص8؛ احلديثي، أنمر نزار عبد اللطيف، الديانة الوضعية عند العرب قبل اإلس��الم، 
اطروحة دكتوراه غري منشورة، مقدمة إىل جملس كلية اآلداب جامعة بغداد، 2003، ص142.

، املناقب، ج1، ص305. ّ )156( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص306-305. ّ )157( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص306. ّ )158( أبو البقاء احللِّ

)159( الطربي، تاريخ، ج2، ص284.

)160( املناق��ب، ج1، ص306؛ حمي الدين، حمارضة االبرار ومس��امرة االخيار، دار اليقظة العربية، 
)بريوت، بال. ت(، ج2، ص36.

)161( الس��وداين، صالح عباس حسن، احلياة االجتمعية يف احلجاز قبل اإلسالم، أطروحة دكتوراه 
غري منشورة، مقدمة إىل جملس كلية الربية ابن رشد، جامعة بغداد، 2002، ص13.

)162( عل، املفصل، ج6، ص267.

، املناقب، ج1، ص 306- 307. ّ )163( أبو البقاء احللِّ

)164( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج2، ص285.

، املناقب، ج1، ص307. ّ )165( أبو البقاء احللِّ

)166( مهران، دراسات تارخيية من القرآن الكريم، ج1، ص339.

(167) E. Glaser, Zwei inschriften uber den Dammbruch von marib,  
            mvg,11,1897,P.372.

، املناقب، ج1، ص307. ّ )168( أبو البقاء احللِّ
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)169( ولفنستون، إرسائيل، تاريخ اليهود يف بالد العرب، )القاهرة، 1927(، ص54.

)170( دراسات تارخيية من القرآن الكريم، ج1، ص349.

، املناقب، ج1، ص308. ّ )171( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص309. ّ )172( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص309. ّ )173( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص309. ّ )174( أبو البقاء احللِّ

)175( أنساب االرشاف، ج1، ص51.

)176( عبد الرمحن بن عبداهلل، الروض األنف يف تفس��ري الس��رية النبوية البن هش��ام، حتقيق طه عبد 
الرؤوف، الكليات االزهرية، )القاهرة، بال.ت(، ج1، ص242.

، املناقب، ج1، ص310. ّ )177( أبو البقاء احللِّ

)178( الطربي، تاريخ، ج5، ص285؛ ابن عريب، حمارضة األبرار، ج2، ص37.

)179( األندل�، ابن س��عيد، نش��وة الطرب يف أخبار جاهلية العرب، حتقيق د. نرت عبد الرمحن، 
مكتبة األقىص، )عمن، 1982م(، ج1، ص144-143.

، املناقب، ج1، ص310. ّ )180( أبو البقاء احللِّ

)181( تاريخ، ج2، ص285.

، املناقب، ج1، ص310. ّ )182( ابن الكلبي، األصنام، ص58؛ أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص 311. ّ )183( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص 310. ّ )184( أبو البقاء احللِّ

)185( سورة نوح، آية رقم )23(.

)186( البكري، عبد املجيد شوقي، قصة الطوفان، )املوصل، بال.ت(، ص175.

)187( احلديثي، الديانة الوضعية، ص153.

)188( احلديثي، الديانة الوضعية، ص153.
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اأ.م.د. ي��صف كاظم جغيل ال�صمرّي//اأ.م.د. اأ�صامة كاظم عمران الطائّي

، املناقب، ج1، ص 313-312، 315. ّ )189( أبو البقاء احللِّ

)190( القمني، س��يد حممد، دور احلزب اهلاش��مي والعقي��دة احلنيفية يف التمهيد لقي��ام دولة العرب 
اإلسالميَّة، ط4، مطبعة مدبويل الصغري، )القاهرة- 1996(، ج2، ص256.

)191( أبو البقاء احلل، املناقب، ج1، ص 315.

، املناقب، ج1، ص316. ّ )192( أبو البقاء احللِّ

)193( عبد امللك، سرية ابن هشام، حتقيق حممد حميي الدين، )القاهرة-1383ه�(، ج1، ص77.

)194( أبو البقاء احلل، املناقب، ج1، ص315.

، املناقب، ج1، ص314، 324. ّ )195( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص325. ّ )196( أبو البقاء احللِّ

)197( مه��ران، حممد بيوم��ي، تاريخ العرب القدي��م، دار املفرحة، )اإلس��كندرية-2008م(، ج2، 
ص115.

، املناقب، ج1، ص326. ّ )198( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص326. ّ )199( أبو البقاء احللِّ

، املناقب، ج1، ص326. ّ )200( أبو البقاء احللِّ

)201( االطمة: واجلمع آطام وهي حصون هيودية ألهل املدينة. ُينظر: اجلوهري، إس��معيل بن محاد، 
الصح��اح تاج اللغة وصح��اح العربية، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، ط4، دار العلم للماليني، 

)بريوت، 1407ه�(، ج5، ص1862.

، املناقب، ج2، ص ص494-492. ّ )202( أبو البقاء احللِّ

)203( مهران، تاريخ العرب القديم، ج1، ص560.

)204( ُينظر: س��فر التثنية، االصحاح 18، آيتان )18-19(، س��فر أش��عياء، اإلصحاح 42، اآليات 
)1-13(؛ عمد الدين خليل، دراسة يف السرية، )بريوت، 1974م(، ص320-319.

)205( مهران، تاريخ العرب القديم، ج1، ص564.
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امل�صادر واملراجع

* القرآن الكريم.

اأوًل: قائمة امل�صادر/العهد القدمي
ابن األثري، عز الدين عل بن أيب الكرم )ت 630ه�/1232م(. . 1

• الكامل يف التاريخ، حتقيق عل شريي، دار إحياء الراث العريب، )بريوت- 1983م(.	

األزرقي، حممد بن عبد الكريم )ت 223ه�/837م(.. 2

• أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، املطبعة املاجدية، )مكة املكرمة- 1352ه�(.	

االصطخري، ابو اسحاق ابراهيم بن حممد الفاريس )ت 341ه�/952م(.. 3

• املسالك واململك، حتقيق حممد جابر عبد العال، دار القلم، )القاهرة- 1961م(.	

االندل�، ابن سعيد، )685ه�/1286م(.. 4

• نش��وة الطرب يف أخبار جاهلية العرب، حتقيق د. نرت عب��د الرمحن، مكتبة األقىص، )عمن-	
1982م(.

البالذري، أمحد بن حييى، )ت 279ه�/892م(.. 5

• أنساب األرشاف، حتقيق حممد محيد اهلل، دار املعارف، )القاهرة- 1959(.	

البكري، ابو عبيد عبداهلل بن عبد العزيز )ت 487ه�/1095م(.. 6

• معجم ما أس��تعجم من أس��مء البالد واملواضع، حتقيق مصطفى الس��قا، ع��امل الكتب )بريوت- 	
بالت(.

الثعالبي، عبد الرمحن بن حممد )ت 785ه�/1470م(.. 7

• تفسري الثعالبي، املسمى ب�:اجلوهر احلسان يف تفسري القرآن، حتقيق عبد الفتاح أبو سنة وآخرون، 	
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دار إحياء الراث العريب، )بريوت- 1418ه�(.

ابن اجلوزي، ابو نر عبد الرمحن بن عل، )ت 597ه�/1201م(.. 8

• املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، دار املعارف العثمنية، )الدكن -1359ه�(.	

اجلوهري، إسمعيل بن محاد )ت 393ه�/1002م(.. 9

• الصح��اح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق أمحد عبد الغف��ور عطار، ط4، دار العلم للماليني 	
)بريوت- 1407ه�(.

احلاكم النيسابوري، حممد بن أمحد، )ت 405ه�/1014م(.. 10

• مستدرك احلاكم، حتقيق يوسف املرعشل، دار املعرفة، )بريوت- 1406ه�(.	

ابن حبيب، حممد البغدادي، )245ه�/859م(.. 11

• املنمق يف اخبار قريش، حتقيق: خورشيد أمحد فاروق، عامل الكتب، )بريوت-بال.ت(.	

ابن حزم، عل بن أمحد بن سعيد، )ت 456ه�/1064م(.. 12

• مجهرة انساب العرب، حتقيق: عبد السالم هارون، دار املعارف، )القاهرة- 1391ه�(.	

احلموي، شهاب الدين عبداهلل ياقوت، )ت 626ه�/1228م(.. 13

• معجم البلدان، ط2، دار صادر، )بريوت- 1995م(.	

ابن حوقل، أبو القاسم حممد بن عل النصيبيني، )ت 367ه�/977م(.. 14

• صورة األرض، دار صادر، )بريوت- 1928(.	

ابن خرداذبة، أبو القاسمعبيد اهلل بن عبداهلل، )ت 300ه�/912م(.. 15

• املسالك واململك، دار صادر، )بريوت- د.ت(.	

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، )ت:808ه�/1405م(.. 16

• الع��رب ودي��وان املبتدأ واخلرب يف أيام الع��رب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي الس��لطان 	
األكرب، ط4، دار إحياء الراث العريب، )بريوت-1971م(.

ابن خياط، خليفة، )ت 240ه�/854م(.. 17
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• طبقات خليفة بن خياط، حتقيق سهيل زكار، دار الفكر، )بريوت- 1414ه�(، 	

الدسوقي، شمس الدين حممد بن عرفة، )ت 1230ه�/1815م(.. 18

• حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، )بريوت- بال.ت(.	

الزبريي، مصعب بن عبداهلل، )ت 236ه�/851م(.. 19

• نسب قريش، حتقيق: ليفي بروفنسال، ط2، دار املعارف، )القاهر ة- بال.ت(.	

ابن سعد، حممد، )ت 230ه�/845م(.. 20

• الطبقات الكربى، حتقيق عل حممد عمر، مكتبة اخلانجي، )القاهرة – بال.ت(.	

عبد الرمحن بن عبداهلل، )ت 581ه�/1185م(.. 21

• الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام، حتقيق طه عبد الرؤوف، الكليات االزهرية، 	
)القاهرة- بال.ت(.

الطربي، حممد بن جرير، )ت 310ه�/922م(.. 22

•  تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، )القاهرة-1871م(.	

• جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق: صدقي مجيل العطار، دار الفكر، )بريوت-1415ه�(.	

ابن طاووس، عل بن موسى، )ت:664ه�/1265م(.. 23

•  سعد السعود، املطبعة احليدرية )النجف االرشف-1369ه�(.	

ابن أيب عاصم، عمرو، )ت:287ه�/900م(.. 24

• كت��اب الس��نة، حتقيق: حممد ن��ارص الدين االلب��اين، ط3، مطبعة املكتب اإلس��المي، )بريوت- 	
1413ه�(.

ابن عبد ربه، أمحد بن حممد، )ت:328ه�/939م(.. 25

• العقد الفريد، حتقيق حممد سعيد العريان، دار الفكر، )بريوت- بال.ت(.	

ابن عريب، الشيخ حميي الدين، )ت:638ه�/1240م(.. 26

• حمارضة األبرار ومسامرة األخيار، دار اليقظة العربية، )بريوت- بال.ت(.	
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ابن عساكر، عل بن احلسني، )ت:571ه�/1175م(.. 27

• تاريخ مدينة دمشق، حتقيق عل شريي، دار الفكر، )بريوت-1415ه�(.	

العسقالين، امحد بن عل ابن حجر، )ت 1449/852م(.. 28

•  فتح الباري رشح صحيح البخاري، ط2، مطبعة دار املعرفة، )بريوت- بال.ت(.	

القايض عياض، أبو الفضل، )ت 544ه�/1149م(.. 29

• الشفا بتعريف حقوق املصطفى، دار الفكر )بريوت-1904م(.	

القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري، )ت 671ه�/1273م(.. 30

• اجلامع إلحكام القران، حتقيق جلنة من العلمء، مؤسسة األعلمي، )بريوت- 1415ه�(.	

ابن كثري، أبو الفداء إسمعيل بن عمر القريش، )ت 774ه�/1623م(.. 31

•  تفسري القران العظيم، دار املعرفة، )بريوت- 1412ه�(.	

ابن الكلبي، هشام بن حممد بن السائب، )ت:204ه�/817م(.. 32

• االصنام، حتقيق أمحد زكي باشا، الدار القومية، )القاهرة-1924م(.	

الكويف، ابن أيب شيبة، )ت:235ه�/849م(.. 33

• املصنف، حتقيق: سعيد حممد اللحام، دار الفكر، )بريوت- 1409ه�(.	

املجل�، حممد باقر، )ت:1111ه�/1699م(.. 34

• بحار األنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، )بريوت-1983م(.	

املقديس، شمس الدين حممد بن أمحد، )ت 380ه�/990م(.. 35

• أحس��ن التقاس��يم يف معرفة األقاليم، حتقيق غازي الطليمت، وزارة الثقافة واالرش��اد القومي، 	
)دمشق- 1980م(.

املنقري، نر بن مزاحم، )ت 212ه�/827م(.. 36

• وقعة صفني، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ط3، مطبعة هبمن، )قم- بال.ت(.	

النسائي، أمحد بن شعيب، )ت 303ه�/915م(.. 37
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• فضائل الصحابة، دار الكتب العلمية، )بريوت- بال. ت(.	

النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب، )ت 733ه�/133(.. 38

• هناية اإلرب يف فنون األدب، )القاهرة، بال ت(.	

ابن هشام، عبد امللك، )ت:218ه�/768م(.. 39

• سرية ابن هشام، حتقيق حممد حميي الدين، )القاهرة-1383ه�(.	

اهلاليل، سليم بن قيس، )76ه�/695م(.. 40

• كتاب سليم بن قيس اهلاليل، حتقيق حممد باقر األنصاري الزنجاين، )قم، بال ت(.	

اهلمداين، احلسن بن أمحد بن يعقوب، )ت 360ه�/971م(.. 41

• صفة جزيرة العرب، حتقيق: حممد بن عل االكوع احلوايل، مكتبة االرشاد، )صنعاء- 1990(.	

اليعقويب، امحد بن أيب يعقوب بن جعفر، )ت 284ه�/897م(.. 42

• تاريخ اليعقويب، دار صادر، )بريوت- بال.ت(.	

أبو يعىل املوصل، أمحد بن عل بن املثنى التميمي، )ت 307ه�/919م(.. 43

• مس��ند أبو يعىل املوصل، حتقيق: حس��ني سليم اس��د، منش��ورات دار املأمون للراث، )بغداد- 	
بال.ت(.

ثانًيا: قائمة املراجع العربية واملعربة
األمحد، سامي سعيد.. 44

• حضارات الوطن العريب القديمة أساًسا للحضارة اليونانية، )بغداد، 2003م(.	

اآللويس، حممود شكري.. 45

•  تاريخ نجد، ط2، )القاهرة- 1347ه�(.	

البكري، عبد املجيد شوقي.. 46

•  قصة الطوفان، )املوصل- بال.ت(.	

الذرب، عامر هادي.. 47
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• ذو الكفل ام حزقيال رؤية جديدة، مطبعة دار الفرات )بابل- 2012م(.	

السبحاين، جعفر.. 48

• موسوعة طبقات الفقهاء، دار األضواء، )بريوت، 1999م(.	

سميسم، عبد املعطي بن حممد.. 49

• العالقات بني شمل اجلزيرة العربية وبالد الرافدين، مطبعة ترياك، )مكة- 2008(.	

الشمري، يوسف كاظم جغيل.. 50

• احلياة الفكرية يف احللَّة خالل القرن التاسع اهلجري، ممنشورات دار الراث، )النجف األرشف، 	
1434ه�(.

الطباطبائي، حممد حسني.. 51

• امليزان يف تفسري القرآن، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم- بال.ت(.	

طقوش، حممد سهيل.. 52

• تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار النفائس، )بريوت- 2009م(.	

الطهراين، حممد حمسن آغابزرك.. 53

• طبقات أعالم الشيعة، حتقيق عل نقي منزوي، ط2، مطبعة إسمعيليان )قم، بال.ت(.	
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