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ِ
مير ولساننا وعربيتهم وعربيتنا قراءة في األسئمة الـمـغيَّـبة
لسان ح َ
أ.م.د .مهدي حارث مالك الغانمي
جامعة القادسية – كمية التربية

الممخص :
عمى الرغـ مف شيرة قوؿ أبي عمرو بف العبلء عف االختبلؼ بيف لساف حمير ولساننا وعربيتيـ وعربيتنا
 ،ورسوخيا بوصفيا مصداؽ حقيقة لغوية ؛ وعمى الرغـ مما بني عمييا مف رؤى وأفكار ؛ ما زاؿ بيا حاجة
الجمي مع وقائع لغوية وتاريخية تجعؿ مف مقولة أبي عمرو والحكـ
ماسة إلى إعادة القراءة في ضوء تدافعيا
ّ
ّ
الناشئ عنيا مثار أسئمة مغيبة أو مسكوت عنيا أكثر مف كونيا تقرير حقيقة لغوية أو وصؼ حاؿ لسانية
تجيب عمى سؤاليا المعرفي عف اختبلؼ المسانيف والعربيتيف .
ومدار ىذا البحث السعي إلى إعادة قراءة ىذه المقولة وما تضمنو في ضوء المعطى القرآني ومعطيات
لغوية وتاريخية متعالقة معو قد تسيـ في تجمية حقيقة قوؿ أبي عمرو ومدى انطباقو عمى الواقع المغوي
المزعوـ اختبلفو بيف مكوني الجزيرة العربية الرئيسيف .وقد تجمت لمبحث أدلة تجعؿ مف حكـ أبي عمرو ليس
عمى إطبلقو وأنو ليس بالمسممة المغوية كما تمقاىا قدماؤنا ومحدثونا في الدرس المغوي واألدبي  ،ال في

عصر قائميا وال قبمو وال بعده  ،وانما ىي حاؿ مخصوصة لقرية أو قريتيف مف اليمف  ،ال يمكف في ضوء
الواقع المغوي والتاريخي تعميـ غتمتيما المسانية عمى ببلد بأكمميا كاف لسانيا عمى غير ما وصؼ بو في تمؾ
المقولة .
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لػػيس ثمػػة أشػػير  ،فػػي تراثنػػا المغػػوي  ،مػػف كممػػة أبػػي عمػػرو بػػف العػػبلء فػػي أمػػر اخػػتبلؼ لسػػاننا عػػف
ػنص الشػائع  ،الػذي أورده السػيوطي فػي
لساف حمير وأقاصي اليمف  ،واختبلؼ عربيتنا عػف عػربيتيـ  .وال ّ
المزىر  ،ليػذه الكممػة يخمػو مػف التحديػد الزمنػي ليػذا االخػتبلؼ ؛ وعمػى وفقػو بنػى الػدكتور طػو حسػيف ٔ،
وربما مف سبقو ومف لحقو موافقاً  ،نفييـ كثي اًر مف الشعر الجاىمي  ،وقوليـ بنحمو .
النص المحقّػؽ  ،عمػى يػد الشػيم محمػود محمػد شػاكر  ،مػف طبقػات فحػوؿ الشػعراء  ،يػورد لفظػةً فػي
و ّ
كؿ االطمئناف إلى دقة المحقؽ  ،فالمفظة في نسخو
كممة أبي عمرو  ،غاية في األىمية ؛ ولنا أف نطمئف ّ
كنا ال ندري  :أىي مػف أصػؿ كممػة أبػي عمػرو أـ أنيػا إضػافة متػأخرة إلػى كممتػو  ،أـ ىػي
موجودة  ،واف ّ
النص ىو فػي ىػذه
نساخ الكتاب ؟ .والمفظة المزيدة ىي ( اليوـ )  ،فالفرؽ بيف روايتي
ّ
وىـ مف ناسم مف ّ

المفظة المنصوصة في الرواية التي رضييا الشيم شاكر  (( :ما لساف حمير وأقاصي الػيمف اليوم بمسػاننا

وال عربيتيـ بعربيتنػا ))ٕ  ،والتػي خمػت منيػا الروايػة األخػرى  (( :مػا لسػاف حميػر وأقاصػي الػيمف لسػاننا ،

وال عربيتيـ بعربيتنا ))ٖ .

وليس التزميف  ،الذي تشتمؿ عميو الروايػة المعتمػدة فػي الطبعػة المحققػة مػف طبقػات فحػوؿ الشػعراء ،

ىػػو المشػػكؿ الوحيػػد فػػي كممػػة أبػػي عمػػرو ؛ ولكنػػو يفػػتة البػػاب عمػػى الظػ ّػف أف صػػورة اخػػتبلؼ المسػػانيف
والعػربيتيف إنمػا كانػت فػي زمػػف بعينػو  ،ال مطمقػاًٗ  .وىػذا االخػتبلؼ فػػي زمػف بعينػو يتضػمف إمكانيػة عػػدـ
االختبلؼ في زمف آخر  ،قبؿ اليوـ الذي عناه أبو عمرو أو بعده .

والمشػػكؿ ارخػػر الػػذي تثي ػره كممػػة أبػػي عمػػرو ىػػو فػػي ذلػػؾ التفريػػؽ بػػيف المسػػاف والعربيػػة بوصػػفيما
مصػػطمحيف مختمفػػيف وليسػػا متػرادفيف ؛ وفػػي ذلػػؾ الفصػػؿ بيننػػا وبيػػنيـ تحػػت مسػػمى ( المسػػاف )  ،والجمػػع
بيننا وبينيـ تحت مسمى ( العربية )  .فما مراده مف لساف حمير وأقاصي اليمف  ،وما مػراده مػف لسػاننا ؟

وما عربيتيـ وما عربيتنا ؟ .
إف القوؿ إف لسانيـ ليس بمساننا  ،يؤسس لمطمؽ االختبلؼ ( بحسػب تعريػؼ المعجػـ العربػي لمسػاف

عمػػى أنػػو المغػػة ٘) ؛ فػػبل يعػػود معػػو لمقػػوؿ  :إف ع ػربيتيـ ليسػػت بعربيتنػػا  ،مػػف معنػػى  .ولكػػف ع ػربيتيـ

وعربيتنا تؤسساف لمجمع تحت ظ ّؿ واحػد ىػو ( عربيػة )  .وىػذا التػدافع بػيف مكػوني كممػة أبػي عمػرو يثيػر
سػؤاالً عػف مػراده ؛ ويمنػع االكتفػاء المتعجػػؿ بحمػؿ المفظػيف عمػػى التػرادؼ  .ولػيس أبػػو عمػرو بالعػارؼ مػػا
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فعمػػو المستش ػرقوف بعػػد قػػروف كثي ػرة مػػف أمػػر تقسػػيـ الفصػػائؿ المغويػػة لتكػػوف لنػػا عمػػى وفقػػو عربيػػة جنوبيػػة
وعربيػػة شػػمالية ؛ لػػنظف أف الجمػػع بينيمػػا  ،عنػػد أبػػي عمػػرو  ،تحػػت اسػػـ العربيػػة سػػائ مقبػػوؿ ؛ وال ىػػو

ِّ
بالعاد لساف حمير وأقاصي اليمف ليجة مف الميجات  ،بؿ لساف قائـ برأسو  .ولـ يكف القدماء يعػدوف لغػة
ٍ
قبيمة أو ليجة ٍ
قوـ لساناً  ،بؿ ىي فرع مف لساف .
قد يكػوف المػراد بالمسػاف ىنػا مػا فيمػو القػدماء مػف مصػطمة المسػاف فػي القػرآف الكػريـ  ،واف صػة ىػذا
فنحف أماـ إشارة إلى اختبلؼ لسانيف  .وقد يكوف مراد أبي عمرو مف العربية قواعد التركيب صػرفاً ونحػواً

 ،فيذا المصطمة كاف في زمػف أبػي عمػرو يعنػي عمػـ القواعػد أكثػر ممػا يعنػي اسػـ لسػاف أو لغػة لقػوـ ىػـ

العػػرب . ٙولعػػؿ مػػا عػػرض لػػو الدارسػػوف فػػي عصػػر االستشػراؽ يؤكػػد مػػا ذىػػب إليػػو أبػػو عمػػرو ؛ فممعربيػػة
المسماة بالجنوبية اختبلفيػا الشاسػع  ،فػي ظػاىر النظػر  ،عػف عربيتنػا ؛ وليػا كمػا يقولػوف بنيتيػا الصػرفية
والتركيبية والداللية المختمفة .
ولقد يبدو الحديث عف ىػذا األمػر مكػرو اًر لػوال لحظػة تاريخيػة توجػب التنقيػر فيػو  :دخػوؿ الػيمف فػي

اإلسبلـ  .فعمى الرغـ مف قوائـ األلفاظ المختمفة بيف لساف حمير وأقاصي اليمف واأللفاظ العربية  ،ٚوعمى

الرغـ مف األخبار والحكايات عف اختبلؼ المسػانيف حػد التبػاس الفيػـ المفضػي إلػى المػوت أحيانػاً ، ٛكػاف
إسبلـ أىؿ اليمف خالياً مف المشكؿ المغػوي  .فمػـ يردنػا خبػر عػف اسػتغراب أىػؿ الػيمف  ،جػزءاً أو كػبلِّ ،
لكبلـ مف أُرسػؿ إلػييـ  ،وىػـ مػف قػريش ومػف األنصػار  ،لػيعمميـ الػديف ؛ وال وردنػا خبػر عػف عػدـ فيميػـ

مفردات القرآف الكػريـ أو تراكيبػو أو دالالتػو ومعانيػو  ،وال خبػر عػف أزمػة لسػانية تحػوج إلػى ترجمػاف بيػنيـ
وبػػيف مػػف أُرسػػموا إلػػييـ  ،وىػػـ ممػػف يصػػدؽ عمػػييـ قػػوؿ أبػػي عمػػرو ؛ فمػػا لسػػانيـ بمسػػاف أىػػؿ الػػيمف ومػػا
عربيتيـ بعربيتيـ .
وأمر إسبلـ اليمف بيذه الطريقة السمسة اليسيرة يفاجئ الناظر في أكثر مػف بػاب  :أرث أىػؿ الػيمف

الحضاري  ،وارثيـ العصبي  ،وارثيـ الديني .

فأمػا إرثيػـ الحضػاري فػبل ممػاراة فػي أف الػيمف شػيدت حضػارات متمػايزة لػـ يعػرؼ مكػاف آخػر فػي
الجزيرة ليا مثيبلً  .وىي حضارات مدنية في معظميا أنتجت نظـ إدارة وتراثاً مادياً وفكرياً مختمفاً عما ىػو

معروؼ في وسط الجزيرة وشماليا . ٜوال مماراة أيضاً في أف أي نظاـ حضري يصؿ في تعقده إلى مرتبة
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الدولة ويتجاوز الحالة القبمية يعنػي ضػمناً تأسيسػاً لػنظـ معقػدة فػي اإلدارة والسياسػة  ،ويسػتمزـ إطػا اًر لغويػاً
م َّ
تفكػ اًر فيػػو يتعػػالى عػػف الممارسػػة الفطريػػة لمغػػة  .ولعػػؿ التػػدويف والمسػػند والتػػاريم ووظػػائؼ الدولػػة وأنمػػاط
ُ
الكتابة الديوانيػة التػي تشػي بيػا بقايػا النقػوش اليمنيػة  ،عمػى قمّػة مػا ُو ِج َػد منيػا  ،تؤكػد ىػذا األمػر ؛ وتعنػي
أننا أماـ بنية مختمفة تماماً عف البنية الشمالية التي عرفتيا القبائؿ والقرى في الجزيرة قبؿ اإلسبلـ .

وأمػػا اإلرث العصػػبي فعائػػد إلػػى اعتقػػاد أىػػؿ الػػيمف قػػديماً وحػػديثاً أف أصػػميـ غيػػر أصػػؿ بقيػػة سػػكاف

الجزيػرة  ،فيػػـ قحطػػانيوف  :مػػف بقػػي مػػنيـ فػػي الػػيمف بعػػد سػػيؿ العػػرـ أو مػػف ىػػاجر منيػػا  ،وأىػػؿ الشػػماؿ

والوسط عدنانيوف ؛ وليس مف أحد في الجزيرة يخرج مف ىذيف الجذميف  ،واألىـ أنيػـ يػروف أف لػيس بػيف

الجذميف مف صمة نسب أو قرابة ٓٔ .وفي ظ ّؿ ىػذه الثنائيػة العرقيػة  ،مقرونػة بػاالختبلؼ الحضػاري الػذي
أشػرنا إليػػو سػػالفاً  ،لػػيس مػػف سػػبيؿ إلػػى إلغػػاء اعتػػداد كػ ّؿ قبيػػؿ بنفسػػو  ،والػػدعوى أنػػو خيػػر مػػف صػػاحبو .

ولعؿ النظر المتأمؿ في أمر العصبية اليمانية والعدنانية  ،التي اشتعمت فػي عيػد بنػي أميػة واسػتمرت فػي

ما تبله ُ ،ينبئ أف القضية مف موروثات الجاىمية وليست مف مستحدثات اإلسبلـ .

وأمػػا اإلرث الػػديني فمػػو شػػأف عجيػػب فػػي الػػيمف ؛ فػػجلى جانػػب أنيػػا الجػػزء الوحيػػد فػػي الجزي ػرة الػػذي

عرؼ ما يمكف أف ُيسػمى بػػ( ديػف الدولػة الرسػمي ) قبػؿ اإلسػبلـ ُٔٔ ،يفاجػأ النػاظر فػي أمرىػا بػأف نقوشػيا
المقروءة تشي بالوثنيةٕٔ  ،وتاريخيا يعمف أنيا كانت ييوديػة  ،ثػـ صػارت مسػيحيةٖٔ  ،ث ّػـ غ ازىػا الفػرس ،

وىػػـ أىػػؿ ديػػف أيضػاً  ،ثػػـ عػػادت إلػػى وثنيتيػػا قبػػؿ اإلسػػبلـ بعقػػود قميمػػة  ،ثػػـ أسػػممت ىمػػداف كميػػا فػػي يػػوـ

واحػػد وتبعيػػا بقيػػة الػػيمف فػػي مػػدة قصػػيرة ٗٔ  ،ثػ ّػـ ارتػػدت طائفػػة مػػف الػػيمف عػػف اإلسػػبلـ فػػي حيػػاة الرسػػوؿ
بقيادة األسود العنسي  ،سابقة غيرىا مف أماكف الجزيرة التي ارتدت بعد وفاة الرسوؿ٘ٔ .
يصة مقدمة لمسؤاؿ عػف إسػبلـ الػيمف  :كيػؼ
إف ما سبقت اإلشارة الموجزة إليو في أمر إرث اليمف
ّ
ألمة تمػؾ حاليػا أف تسػمـ بيػذا اليسػر والتسػميـ والسػرعة متجاىمػة اختبلفيػا الجػذري عػف بيئػة اإلسػبلـ عرقػاً

وحضارة وديناً ؟.

كؿ جديػد
فمنسجؿ بدءاً أف البيئة الكتابية  ،أياً ما يكف أمر كتابيتيا  ،تخمؽ صعوبات شتى في وجو ّ
تقبمو ميمةً فييا الكثيػر مػف الصػعوبة والتػداخؿ  .والسػبب فػي ىػذا أف الػنمط
يناقض كتابيتيا ؛ وتجعؿ مف ّ
ػي
الكتابي  :سماوياً كاف أـ وضعياً  ،يتحوؿ في مراحمو المتقدمة إلى بنية مؤسسية فييا تداخؿ ظػاىر وخف ّ
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بػػيف مصػػالة وبنػػى شػػتى  :السياسػػي والػػديني واالجتمػػاعي واالقتصػػادي  ،مػػا يجعػػؿ منيػػا مسػػورة ومحصػػنة
إلػ ػػى حػ ػ ّػد كبيػ ػػر ضػ ػػد أي خطػ ػػر يتيػ ػػددىا  ،أو يخمخميػ ػػا كينونتيػ ػػا المؤسسػ ػػية  .الػ ػػديف الكتػ ػػابي  ،بتداخمػ ػػو
المؤسسي مع السمطة  ،يتحوؿ إلى سمطة متناىية ترفض وتقاوـ ك ّؿ تيديد  ،السيما ارتي مف بيئػة أخػرى

تظنيا أقؿ منيا في ك ّؿ شيء  .وليس صعباً الجزـ أف المؤسسة في البنى السمطوية ىي التي تقود مقاومة
التغيير أو التجديد أو التبديؿ ؛ ولنا في ما ذكره القرآف الكريـ عػف الصػراع الييػودي اإلسػبلمي  ،والصػراع
المسيحي اإلسبلمي  ،وفي مقاومة ببلد فارس لئلسبلـ طواؿ ثبلثيف عاماً مف القتاؿ  ،دليػ ٌؿ لػو مشػابِوُ فػي
غير مكاف .

ولقػػد ورد فػػي حػػديث نبػػوي شػريؼ ذكػػر لكتابيػػة أىػػؿ الػػيمف فػػي عصػػر الرسػػالة  ،فقػػد ذكػػر الػػرواة أف
الرسػػوؿ الك ػريـ أوصػػى معػػاذ بػػف جبػػؿ حػػيف بعثػػو إلػػى الػػيمف  ،مبتػػدئاً بػػالقوؿ إنػػو سػػي ِ
قدـ عمػػى قػػوـ أىػػؿ
ُ
كتاب.ٔٙ
الغاية مف إيػ ارد ىػذا مبلحظػةُ أم ِػر الػيمف التػي تػذكر المدونػة التراثيػة كيػؼ أسػممت ىمػدانيا العصػية

فػػي نيػػار واحػػد  .فبمسػػاف مختمػػؼ  ،وبعربيػػة ليسػػت بعربيتنػػا  ،تقبمػػت الػػيمف اإلسػػبلـ ؛ وفيمػػت الػػديف ؛
وآمنت بكتاب ليس عمى لسانيا  ،وعمى يد رجاؿ ليسوا منيا ؛ وعربيتيـ ليست بعربيتيا .لـ تحتج فػي ذلػؾ
إلى التراجمػة  ،ولػـ يتحػدث إلييػا ناشػرو الػديف فييػا بمغػة غيػر لغػتيـ الحجازيػة  ،التػي تختمػؼ كميػة  ،كمػا
يزعموف  ،عف لغة أىؿ اليمف

 .ىكذا  ،بنيار واحػد  ،ألغػت الػيمف تغايرىػا المغػوي والعرقػي والحضػاري

ػنص وآمنػػت بجعجػػازه وأدركػػت جمالياتػػو
والػػديني مػػع لغػػة الػػديف الوافػػد إلييػػا وعرقػػو وحضػػارتو  .فيمػػت الػ ّ
وتذوقت ببلغتػو مػع أنػو يقػوؿ :ليجعمػوف أصػابعيـ فػي آذانيػـ مػف الصػواعؽ حػذر المػوت }البقػرة ٜٔ/

ٔٚ
يعرفػوف بػأداة
{ولغة اليمف المزعومة تقوؿ  ( :يضعوف شناترىـ فػي صػناراتيـ )  .تجاىػؿ اليمنيػوف أنيػـ ّ
يعرفػػوف بػ ػػ(أؿ) ؛ وأىمػػؿ اليمني ػػوف االخػػتبلؼ الصػ ػرفي والتركيبػ ػػي
التعريػػؼ ( أـ ) وال ػ ّ
ػنص وحػػامموه إل ػػييـ ّ

ػنص وآمنػوا بػػو  ،ولػوال فيميػػـ إيػػاه مػػا آمنػوا ؛ بػػؿ ىػػـ صػػاروا بعػػد إسػػبلميـ
والػػداللي الشاسػػع بيػػنيـ وبػػيف الػ ّ
بقميؿ ركيزة إيمانية فػي الػديف كمّػو فػػ( اإليمػاف يمػاف  ،والحكمػة يمانيػة ) . ٔٛومػع ىػذا كانػت الػيمف  ،بعػد
الردة قبؿ وفاة الرسوؿ الكريـ ال بعدىا .
أقؿ مف سنة واحدة فقط مف إسبلميا  ،مبدأ ّ
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فػػي مػػا سػػبؽ ثمػػة ثبلثػػة م ػواطئ زلقػػة  ،تتػػدافع حػػد أف تثيػػر الس ػؤاؿ والبحػػث  :أوليػػا ؛ بػػأي نصػ ّػدؽ :
بردتيػػا الس ػريعة ؟ .وثانييػػا ؛ بػػأي
بجسػػبلـ الػػيمف العجيػػب وايمانيػػا الػػذي ال يشػػبيو إيمػػاف فػػي سػػرعتو  ،أـ ّ
ردتيػا  ،حػيف ارت ّػدت  ،عمػى
نتحدث  :بمساف حمير المزعوـ أـ بمساف القرآف الذي آمنت بػو ؛ بػؿ وأعمنػت ّ
وقرائي ػػا أـ
وف ػػؽ نس ػػقو المغ ػػوي ال عم ػػى وف ػػؽ حميريتي ػػا المس ػػانية ؟ .وثالثي ػػا ؛ ب ػػأي نأخ ػػذ  :بنق ػػوش ال ػػيمف ّ

بتأريخيا منذ أسممت ؟.

ردة األسػػود
تػػذكر كتػػب التػػأريم والسػػيرة أسػػماء رجػػاؿ وفػػود الػػيمف فػػي السػػنة العاش ػرة لميج ػرة  ،وتػػذكر ّ
نصػاً يمانيػاً بمسػاف حميػر  ،وال لفظػاً مػف األلفػاظ
العنسي فػي السػنة نفسػيا  .وىػي فػي الػذكريف ال تػورد لنػا ّ

التي تذكرىا المعػاجـ مػف ألفػاظيـ  ،وال تعطينػا فػي تمػؾ الحقبػة صػورة عػف عػربيتيـ التػي ليسػت بعربيتنػا .
ب ػػؿ إف األبن ػػاء ( بقاي ػػا الف ػػرس ال ػػذيف أع ػػانوا اليم ػػانييف عم ػػى ط ػػرد األحب ػػاش ) ل ػػيس لي ػػـ م ػػف الفارس ػػية إالّ
أسماؤىـ  ،كما تروي لنا أخبارىـ وأحاديثيـ في تمؾ الكتب  .وليس األمػر  ،كمػا يبػدو مػف عاجػؿ النظػر ،
أف مؤلفي تمؾ الكتب قد ترجموا لنا ما قيؿ بالمساف الحميري إلى العربية ؛ فػنحف أمػاـ نصػوص تتبػع نسػؽ

الرواية والسند  ،وال سبيؿ إلى تغييرىا  ،إف وقعت فعبلً .
إف مػػف العجيػػب أف تخمػػو كتػػب الحػػديث  :صػػحيحو وضػػعيفو  ،مػػف إشػػارة إلػػى لسػػاف حميػػر فػػي كػػبلـ
وفودىػػا عمػػى الرس ػوؿ الك ػريـ  ،وفػػي روايتيػػا لمحػػديث  ،فمػػيس لػػدينا إالّ خبػػر واحػػد  ،صػػار لندرتػػو وغرابتػػو
ٜٔ

ِ
ٱمسفر ))
ٱمصياـ في
ٱمبر
موضع شاىد لغوي  (( :ليس مف ُّ
ُ
)) ؛ زاعميف أف الرسوؿ الكريـ أجػاب بػو سػؤاؿ النمػر بػف تولػب العكمػي  ،وعكػؿ ليسػت مػف الػيمف  .ومػف
أي  (( :ليس مف البر الصياـ في السفر

العجيب أيضاً أف ال يروي ىذا الصحابي عف الرسوؿ الكريـ غير ىذا الحديث

ٕٓ

 .وأف ال تجػد فػي أخبػاره

وأشعاره المنثورة في الكتب أي عبلمة عمى لسانو الحميري تشبو ىػذه أو غيرىػا  ....تػرى عػف أي لسػاف

كاف أبو عمرو بف العبلء يتحدث ؟ وعف أي عربية ؟ وفي أي زمف ؟ .
إف التػراث اليمػػاني المكتػػوب بعربيتنػػا يقػػوؿ شػػيئاً  .والتػراث اليمػػاني السػػابؽ عمػػى اإلسػػبلـ كمػػا تػػورده

النقػػوش اليمانيػػة المكتوبػػة بعربيػػة غيػػر عربيتنػػا  ،عمػػى وفػػؽ قػراءة القػػدماء والمحػػدثيف لتمػػؾ النقػػوش  ،يقػػوؿ
شيئاً آخر  .والتاريم اإلسبلمي لميمف يقوؿ شيئاً ثالثاً غير السابقيف .
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فأمػػا الت ػراث اليمػػاني المكتػػوب بعربيتنػػا فيػػو مػػا نجػػده فػػي كتػػابي اليمػػداني  :صػػفة جزي ػرة العػػرب ،

واإلكميؿ  ،مف إشارات إلى المسند اليماني ولغة أىؿ الػيمف وألفاظيػا ٕٔ .وىػذه اإلشػارات تعطػي كممػة أبػي
عمرو بف العبلء مصاديؽ صحة ال تشوبيا شائبة  ،ولكنيا  ،في الوقػت نفسػو  ،تفػتة بػاب سػؤاؿ ِ :لػ َػـ لػ ْػـ
يكتب أىؿ اليمف  ،الواضة تعصبيـ العرقػي واإلقميمػي والتػاريخي والحضػاري  ،بعػربيتيـ وبمسػانيـ  ،الػذي

يبدو جمياً أنيـ كانوا يجيدونو بدليؿ قراءتيـ المسند القديـ ؟  .ولِ َػـ اختفت ألفاظيـ مػف الكتػب الموجيػة إلػى
نصوه ىـ أنفسيـ حتى القػرف ال اربػع اليجػري -
جميورىـ اليماني  -الذي كاف ينطؽ بتمؾ المغة بحسب ما ّ
فكانوا أكثر حرصاً عمى نقاء لساف العدنانييف وعربيتيـ منيـ عمى لسانيـ وعربيتيـ ؟.

حضيـ عمى ذلؾ  ،فميقمّب كتاب اليمداني  ،صفة
وقبؿ أف يتعجؿ أحد باإلجابة أف الديف ىو الذي ّ
جزيػرة العػػربٕٕ  ،وىػػو يضػػع خريطػػة لغويػػة لمػػيمف فػػي عص ػره ( القػػرف ال اربػػع اليجػػري ) ؛ ليجػػد أف لسػػاف
اليمف ألسنة  :منيا الحميري الخالص  ،ومنيا الفصية الخالص  ،ومنيا الغتمة الخالصة  ،ومنيا بيف بيف
 .وليسأؿ نفسو كيؼ كاف الحميري الخالص يق أر قرآنو  ،ويؤدي صبلتو ؟ .

وأم ػػا النق ػػوش فأمرى ػػا ل ػػيس بالمتيس ػػر ف ػػي أف تك ػػوف حكمػ ػاً ف ػػي قض ػػية كي ػػذه ؛ فالرس ػػـ الخ ػػالي م ػػف

الصوائت طويميا وقصيرىا  ،والمعجـ المجيوؿ تاريخياً والممتبس تحت كثرة المترادؼ المجيوؿ أو المنسي

ػارة  ،يجعػػؿ مػػف القػراءة السػػميمة  ،التػػي يبنػػى عمييػػا حكػػـ لغػػوي  ،تبعػاً لمغػػة القػػارئ
 ،وسػػطوة الػػدالالت القػ ّ
ػي ظػ ّػف المفػػظ غريب ػاً وعػ ّػده حميري ػاً خالصػاً وىػػو فػػي المعجػػـ
وثقافتػػو وذخيرتػػو المغويػػة ؛ فكػػـ مػػف قػػارئ غربػ ّ
العدناني موجود ٖٕ.

وأما تاريم اليمف في اإلسبلـ فميس في أخباره ونصوصػو مػا يػدلؾ عمػى لسػاف حميػر وعربيػة أقاصػي
اليمف  ،عمى الرغـ مف الدور المركزي الذي لعبتو قبائؿ اليمف في أحداث ذلؾ التاريم  ،ويكفيؾ أف تنظػر
في أمر صفيف  ،مثبلً  ،لتعرؼ أف عماد الجيشيف المتحاربيف  ،ومحنػة التحكػيـ  ،ومبػدأ خػروج الخػوارج ،
إنما كػاف مػف الػيمف  .واف فػي أشػعارىـ الصػحيحة الصػدور عػنيـ بعػد اإلسػبلـ  ،بػؿ مػف سػاعة إعبلنيػـ

تام ػاً لمسػػانيـ الحميػػري  ،عمػػى ظيػػور العصػػبية فػػي تمػػؾ األشػػعار  ،وتفػػاقـ
إسػػبلميـ  ،غياب ػاً يكػػاد يكػػوف ّ
الصراع التفاخري بينيـ وبيف العدنانييفٕٗ .
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مف البلفت في ىذا الباب أف ىذا التنابز العرقي والمفاخرة الجاىمية ىما المذاف أورثانا أوؿ النصوص
الدالة عمى عمؽ االختبلؼ بيف المسانيف  ،ال بوصفو اختبلفاً فحسب ؛ بؿ بوصفو حكـ قيمة  ،يشبو حكـ

فضؿ فصاحة قريش عمى غيرىا مف القبائؿ العدنانية والقحطانية في مجمس معاويػة ؛ فػالخبر
القيمة الذي ّ
المكػػرور فػػي كتػػب األدب عػػف مفػػاخرة بػػيف اليمانيػػة والعدنانيػػة  ،الػػذي وضػػع لنػػا قائمػػة صػػغيرة مػػف ألفػػاظ
حمير في معرض المقارنة مع ألفاظ القرآف الكريـ ؛ لتكوف عدنانيػة لسػاف القػرآف مزيػة أخػرى  ،إلػى جانػب
عدنانيػػة الرسػػوؿ وعدنانيػػة الخميفػػة  ،لمعدنانيػػة عمػػى اليمانيػػة ؛ ذلػػؾ الخبػػر جػػرى  ،بحسػػب الروايػػة  ،فػػي
ٕ٘

 ،الػذي كػاف أخوالػو مػف اليمانيػة ؛ ولػيس لنػا قبمػو مػػف

العبػاس السػفّاح
العصػر العباسػي فػي مجمػس أبػي ّ
خبػػر أو قائمػػة كتمػػؾ القائمػػة ؛ وال إشػػارة إلػػى اسػػتعماؿ ألفػػاظ القػرآف الك ػريـ فػػي المفػػاخرة القبميػػة بػػيف الػػيمف
ومضر .
ومف العجب  ،بعد ىذا كمّو  ،أف تنسب الكتب إلى اإلماـ عمي عميو الصبلة والسبلـ أنو قاؿ لكاتبو

ٕٙ

 (( :ألصؽ روانفؾ بالجبوب  ،وخذ المزبر بشػناترؾ  ،واجعػؿ حنػدورتيؾ إلػى قييمػي  ،حتػى ال أنغػي نغيػة
إالّ أودعتيػػا حماطػػة جمجبلنػػؾ ))  ،وتقػػوؿ الكتػػب نفسػػيا أف الفيروزآبػػادي صػػاحب القػػاموس المحػػيط ُسػػئؿ

عف معنى ىذه الكممة فقاؿ في تفسيرىا  (( :الػزؽ عضػرطؾ بالصػمة  ،وخػذ المصػطر بأباخسػؾ  ،واجعػؿ

جحمتيؾ إلى أثعباني ؛ حتى ال أنبس نبسة إالّ وعيتيا في لمظة رباطػؾ )) .ٕٚومكمػف العجػب أف األلفػاظ

نص اإلماـ ترجميا الفيروزآبادي إلى العدنانية  ،وترجـ العدنانية إلػى اليمانيػة (
اليمانية المزعومة التي في ّ
شناترؾ = أباخسػؾ  ،وحنػدورتيؾ = جحمتيػؾ )  ،وحسػبؾ ىػذا الخبػر لتتأمػؿ ؛ ولتسػأؿ مػف بع ُػد  :مػا بقػي

مػػف حميريػػة ىػػذه األلفػػاظ وىػػي تجػػري عمػػى ألسػػنة بمغػػاء العػػدنانييف  ،عمػػى حػػيف تختفػػي مػػف ألسػػنة بمغػػاء
حمير .
وفي تاريم القراءات القرآنية المتكاثرة العريؽ  ،ليس ثمػة قػراءة يمانيػة مخصوصػة

ٕٛ

 ،تجػد فييػا آثػار

االخػػتبلؼ المسػػاني اليمػػاني  ،ذلػػؾ االخػػتبلؼ الػػذي أباحتػػو كتػػب القػراءات والتػػراث الق ارئػػي لغيػػر الػػيمف مػػف
ليجات العرب  .فعمى أي قراءة كاف أىؿ اليمف ( أىؿ اإليماف والحكمة ) يقرؤوف كتاب اهلل  ،ويستنبطوف
أحكامو ؟.
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نص غريب يرويو ياقوت في معجـ البمداف ( ولـ أجده عند غيره ال في مصادره وال في متابعيو
ثمة ّ
المحبر ٕٜالبف حبيب تختمؼ عمػا ذكػره يػاقوت )
 ،ال كبلِّ وال بعضاً  ،عمى قدر ما فتشت  ،إالّ إشارةً في
ّ
 ،وىو يتحدث عف ستة ألسنة عربية تعاقبت في تاريم العربية قديميا وحديثيا  ،في مكػاف واحػد ىػو َع َرَبػة
 ،وكمّيػػا إنطػػاؽ إليػػي لرجػػؿ وبنيػػو أو إخوتػػو بالعربيػػة عمػػى غيػػر ألسػػنة آبػػائيـ فيػػي إليػػاـ متكػػرر فػػي سػػت

حقب  ،ثبلث منيا تكاد تكوف واحدة مرتبطة بأبنػاء إبػراىيـ  :مػديف ويػافش واسػماعيؿ  ،وال أدري أ إبػراىيـ
ػنص بتمامػػو  ،عمػػى طولػػو النسػػبي  ،لمػػا فيػػو مػػف إشػػارات ،
ىػػذا واحػػد أـ ثبلثػػة ؛ وأنػػا مضػػطر إلػػى إيػراد الػ ّ
ربما تفػتة أبػواب أسػئمة شػتى  .يقػوؿ يػاقوت  (( :قػاؿ عمػر بػف محمػد وأصػحابو ّ :أوؿ مػف أنطقػو اهلل فػي

ٍ
بمساف لـ يكف قبميـ  ،عوض وصوؿ ابنا إرـ وجػرىـ بػف عػامر بػف شػالم بػف أرفخشػد بػف سػاـ بػف
َع َرَبة ،
نوح  ،عميو السبلـ  ،ومف بعد البمبمة أنطقيـ اهلل بالمسند  ،فأىؿ المسند عاد وثمود والعماليؽ وجرىـ وعبد

بف الضخـ وطسـ وجديس وأميـ  ،فيـ ّأوؿ مف تكمّـ بالعربية بعد البمبمة ولسانيـ المسػند وكتػابيـ المسػند ،
ويقػاؿ
قاؿ ىشاـ  :قاؿ أبي ّأوؿ مف تكمّـ بالعربية يقطف بف عامر بف شالم بف أرفخشد بف ساـ بػف نػوح ُ ،

ػمي ابنػو يعػرب بػف قحطػاف ألنػو ّأوؿ مػف تكمّػػـ
 :إف يقطػف ىػو قحطػاف ُ ،ع ِّػر َ
ب فس ّػم َي قحطػاف ؛ ولػذلؾ ُسػ ّ
ٍ
بمساف لـ يكف قبميـ ُ ،جرىـ بف فػالج وبنػوه  ،أنطقيػـ
بالعربية  .والمساف الثاني  ،ممف أنطقو اهلل في َع َرَبة
اهلل بػػالزبور  ،في ػػـ الث ػػاني ممػػف تكمّػػـ بالعربي ػػة ولسػػانيـ الزب ػػور وكت ػػابيـ الزبػػور  .والمس ػػاف الثال ػػث  ،مم ػػف
أنطقيـ اهلل في عربة بمساف لـ يكف قبميـ  ،يقطف بف عامر وبنوه  ،فأ ِ
ُنطقوا بالزقزقة فيػـ الثالػث ممػف تكمّػـ

بالعربية ولسانيـ الزقزقة وكتابيـ الزقزقة  .والمساف الرابع  ،ممف أنطقو اهلل في عربة بمساف لـ يكف قبميـ ،
مديف بف إبراىيـ وبنوه  ،فأ ِ
ُنطقوا بالحويؿ  ،فيـ الرابع ممف تكمّػـ بالعربيػة ولسػانيـ الحويػؿ وكتػابيـ الحويػؿ

 .والمساف الخامس  ،ممف أنطػؽ اهلل فػي عربػة بمسػاف لػـ يكػف قػبميـ  ،يػافش بػف إبػراىيـ واخوتػو  ،فػأ ِ
ُنطقوا

بالرشػػؽ  ،فيػػـ الخػػامس ممػػف تكمّػػـ العربيػػة  ،ولسػػانيـ الرشػػؽ وكتػػابيـ الرشػػؽ  .والمسػػاف السػػادس  ،ممػػف
أنطقػػو اهلل فػػي عربػػة بمسػػاف لػػـ يكػػف قػػبميـ  ،إسػػماعيؿ بػػف إبػراىيـ  ،فػأ ِ
ُنطقوا بػػالمبيف  ،وىػػو السػػادس ممػػف
تكمّـ بالعربية ىو وبنوه  ،ولسانيـ المبػيف وكتػابيـ المبػيف  ،وىػو الغالػب عمػى العػرب اليػوـ  .فالمسػند كػبلـ

حميػػر اليػػوـ  ،والزبػػور كػػبلـ بعػػض أىػػؿ الػػيمف وحضػػرموت  ،والرشػػؽ كػػبلـ أىػػؿ عػػدف والجنػػد  ،والحويػػؿ

كبلـ ميرة  ،والزقزقة األشعروف  ،والمبيف معد بف عدناف  ،وىو الغالب عمى العرب كمّيا اليوـ .ٖٓ)) .
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حصػػة أىػػؿ الػػيمف مػػف األلسػػنة والكتػػب قياس ػاً عمػػى حصػػة
ػنص ّ
إف ّأوؿ مػػا يمفػػت النظػػر فػػي ىػػذا الػ ّ
العػػدنانييف ؛ فمقابػػؿ خمسػػة ألسػػنة وخمسػػة كتػػب لػػيس لبنػػي عػػدناف إالّ لسػػاف واحػػد وكتػػاب واحػػد  .واألمػػر

ارخر البلفت ىو قدـ األلسنة اليمانية وتأخر المساف العدناني  .واألمر الثالث ىو أف األلسنة الستة كانت
إلياميػة جميعيػا  ،وأنيػػا إعػبلف مفارقػػة النػاطؽ األوؿ بكػ ّؿ منيػا لبيئتػو المغويػػة األصػؿ  .واألمػػر ال اربػع ىػػو
أسماء األلسنة والكتب التي ال تجد ليا مثبلً في األلسنة والكتب األخرى ؛ وليس في المعجـ العربػئٖ مػف
إشػػارة إلػػى أنيػػا أسػػماء ألسػػنة  ،وال فػػي الت ػراث الػػديني أنيػػا أسػػماء كتػػب ( مػػا عػػدا الزبػػور وىػػو لػػداود عميػػو

السبلـ وداود عبراني وليس يمانياً

ط ولػػيس
أف القصػػد مػػف الكتػػاب الخػ ّ

األلسنة والكتب  .واألمر الخامس ،

)  ،وليس في تاريم الخط العربي أسػماء كتابػات أو خطػوط ( إذا قمنػا
ػنص مػػا عػػدا المسػػند الػػذي ُج ِعػ َػؿ أقػػدـ
الكتػػاب السػػماوي ) كػالتي فػػي الػ ّ
وىو عندي أىميػا  ،أف ليػذه األلسػنة وجػوداً فػي عصػر راوي الخبػر ،

أي بعد اإلسبلـ بقرنيف  ،فيي موزعة عمى الخارطة الجغرافية والقبمية لميمف بطريقة غير مسبوقة  :المسند

لحميػػر  ،والزبػػور لػػبعض أىػػؿ الػػيمف وحض ػػرموت  ،والزقزقػػة لؤلشػػعريف  ،والرش ػػؽ ألىػػؿ ع ػػدف والجن ػػد ،
والحويؿ لميرة  .أما المساف الغالب عمى العرب كمّيـ فيو المبيف الذي ىو لمعد بف عدناف .
ؾ فيو  ،السػيما غيػاب مضػمونو ومصػطمحاتو ( أسػماء األلسػنة والكتػب )
ربما يثير انفراد الخبر الش ّ
ػاف الميتمػة بيػذا الشػأف  ،ولكػف ذكػر يػاقوت لػو مسػنداً إلػى رٍاو بعينػو يضػعنا أمػاـ تسػاؤؿ مغػ ٍػر :
مػف المظ ّ
أكػػاف ىػػذا التسمسػػؿ فػػي تػػاريم العربيػػة حقيقػػة واقعػػة  ،أـ ىػػو حػ ّؿ  ،فيػػو مػزيج مػػف العصػػبية والعقمنػػة  ،لمػػا
يبػػدو مػػف اخػػتبلؼ فػػي اإلرث الػػديني والمغػػوي لمػػيمف ؟ .ولػػنمحظ فػػي ىػػذا البػػاب أف القػػرآف الكػريـ قػػد سػ ّػمى

يعدىـ القدماء مػف العػرب  ،ولكنػو لػـ يػذكر أسػماء كتػبيـ  ،فمػيس لػدينا عمػـ بمسػمى الكتػاب الػذي
أنبياء ّ ،
خاطػػب بػػو النبػػي صػػالة عميػػو السػػبلـ ثمػػود  ،وال عمػػـ بمسػػمى الكتػػاب الػػذي خاطػػب بػػو النبػػي ىػػود عميػػو
السبلـ عاداً  ،وال عمـ بمسمى الكتاب الذي خاطب بو النبػي شػعيب عميػو السػبلـ أىػؿ مػديف  .فيػؿ تكػوف

نص ياقوت  ،أسماء كتب ىؤالء األنبياء وألسػنتيـ ؟ .إف فػي أسػماء ىػذه الكتػب
ىذه األسماء  ،الواردة في ّ
واأللسنة ما يمنع ذلؾ  ،فما معنى أف يكوف اسـ الكتاب السماوي أو المساف ( الزقزقػة ) أو ( الحويػؿ ) أو
ػنص القػرآف الكػريـ عمػػى أنػػو كتػػاب داود عميػػو السػػبلـ  ،فػػي
( الرشػػؽ ) ؟ .ومػػا وجػػو إيػ ارد الزبػػور  ،الػػذي يػ ّ
ضمف ىذه األلسنة والكتب ؟.
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لع ّؿ مف الميـ ىنػا إعػادة النظػر فػي قضػية ذكرتيػا التػواريم القديمػة مػف غيػر مناقشػة أو استفسػار :
ييودية اليمف  .فمف أيف لميمف الييودية ؟ وكـ استمرت فييا ؟ وما آثارىا ؟.
يقػػوؿ أىػػؿ الت ػراث

ٕٖ

أف ييوديػػة الػػيمف جػػاءت عػػف طريػػؽ حب ػريف مػػف ييػػود المدينػػة رافقػػا تبع ػاً بعػػد

عودتو إلى اليمف  ،فعمى أيدييما صارت الييودية ديف ّتبع نفسو وديف دولتو  .ويقوؿ بعضػيـ أف الييوديػة
دخمت اليمف عمى يد ممكة سبأ بعد أف أسممت هلل عمى يد سميماف عميو السبلـ واتبعت ما جاء بو مف ديف
 .و ّأياً ما يكف ذلؾ المبػدأ فيػـ يقولػوف إف الييوديػة اسػتمرت حاكمػة فػي الدولػة اليمانيػة حتػى نجػـ فييػا قػوـ
اتّبعػوا المسػيحية فح ّػرقيـ الممػػؾ اليمػاني الييػودي فػي أخػػدود حفػره ليػـ  .ويقػوؿ أىػػؿ التفسػير أف ىػؤالء ىػػـ
المعنيوف بقصة أصحاب األخدود الواردة في القرآف الكػريـ ٖٖ .وبسػبب مػف ىػذا االضػطياد طمبػت بيزنطػة

مف الحبشة المسيحية غزو اليمف لتخميص مسيحيييا مف االضطياد ٖٗ .وقد تـ غزو اليمف عمى إثر ذلؾ
 ،ولكننػػا ال نػػدري أ تحولػػت كميػػا إلػػى المسػػيحية  ،التػػي صػػارت ديػػف الدولػػة الرسػػمي  ،أـ بقػػي أىميػػا عمػػى

الييودية أـ عادوا إلى وثنيتيـ ؟.

وقد انتيى الغزو الحبشي لميمف عمى يد الفػرس الػذيف سػاعدوا سػيؼ بػف ذي يػزف عمػى اسػتعادة حكػـ
ػدخؿ
الػػيمف  ،ويبػػدو أف الحكػػـ الفعمػػي كػػاف فارسػػياً حتػػى عيػػد الرسػػالة ودخػػوؿ الػػيمف فػػي اإلسػػبلـ  ،وأف تػ ّ
فارس كاف مف باب الصراع عمى مناطؽ النفوذ بينيا وبيف بيزنطة ال مف باب نصرة اليمانييف ٖ٘.

إف مػا يثيػر الحيػرة فػي مػا سػبؽ ىػو طبيعػة الػديف الييػودي  ،كمػا فيمػو الييػود وشػرعوا أع ارفػو  ،فيػػو

ػنص أعرافيػػا  ،ديانػػة وراثيػػة
ديػػف عرقػػي يعتمػػد صػػمة النسػػب فػػي ييوديػػة شػػخص مػػا  ،فالييوديػػة  ،كمػػا تػ ّ
ػص الشػػعب المسػػمى مختػػا اًر مػػف أبنػػاء إس ػرائيؿ  ،وتسػػمي مػػف س ػواىـ مػػف البشػػر (
وليسػػت تبشػػيرية  ،تخػ ّ
األغيار ) وىي تمنع اتصاؿ الييودي بيـ إالّ في حاؿ الضرورة .ٖٙ

ولعؿ ىذا األمر ىو ما يفسر لنا الحيرة القديمة الحديثة في أمر ييود الجزيػرة العربيػة  ،بػيف قائػؿ إنيػـ

مػػف أسػػباط بنػػي إس ػرائيؿ الػػذيف فػػروا مػػف وجػػو نبوخػػذ نصػػر حػػيف غ ػ از مممكػػتيـ  ،وقائػػؿ إنيػػـ جنػػد أرسػػميـ
موسى عميو السبلـ لقتاؿ العماليؽ الذيف كانوا يسكنوف المدينة فاستقروا بعد وفاتو فييا ؛ وقائؿ إنيػـ عػرب

ٖٚ
ػص ييػػود المدينػػة بفػػروعيـ الثبلثػػة  :بنػػي قريضػػة وبنػػي النظيػػر وبنػػي
تيػ ّػودوا  .فػػجذا كػػاف ىػػذا األمػػر يخػ ّ
تنص كتب السيرة عمى أف طائفػة مػنيـ مػف نسػؿ ىػاروف أخػي موسػى عمييمػا السػبلـ ٖٛ؛
القينقاع  ،الذيف ّ
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تيودوا  ،أـ ييػود
فيـ عمى ىذا مف األسباط ؛ فما شأف ييود اليمف  :أ ىـ مثميـ مف األسباط أـ ىـ عرب ّ
تعربوا ؟ .
ّ
ٖٜ

رّبما كانت الدراسة القيمة التي نشرىا الدكتور كمػاؿ الصػميبي حػوؿ التػوراة وعبلقتيػا بجزيػرة العػرب
ٓٗ
رداً أو توكيػػداً أو إيغػػاالً فػػي المبالغػػة  ،تفػػتة أبواب ػاً غايػػة فػػي األىميػػة
 ،ومػػا لحقيػػا عمػػى ىػػدي منيػػا ّ ،

والخطػػر  ،تػػـ التغافػػؿ عنيػػا فػػي ثقافػػة السػػمطة واعبلميػػا بػػدعاوى مضػػحكة ٔٗ ،ولػػـ ُيمحػػظ نسػػقيا الكمػػي
معروضاً عمى اإلشارات القديمػة والحديثػة  ،لتجمّػي قػوالً فصػبلً فػي ىػذا الشػأف ؛ ولكػف الػذي يعنينػي ىنػا ،
مف دراسة الدكتور الصميبي وما تبعيا  ،ىو األثر المغوي الغائب لييودية أىؿ اليمف القديمة المؤكدة .

ىػؿ تػرجـ الحبػراف المزعومػػاف التػوراة إلػى الحميريػػة ليتسػنى تيويػد الػيمف فػػي ضػوئيا أو كػاف المسػػاف
عبرانياً أصالة  ،إف كاف َمف في اليمف ِمف األسباط الياربيف  ،فمـ يكف ثمة حاجة إلى الترجمة ؟.
أل ػػيس غريبػ ػاً أف تش ػػي أس ػػماء األمكن ػػة  ،واألش ػػخاص أحيانػ ػاً  ،بالتط ػػابؽ المغ ػػوي

ٕٗ

م ػػع بني ػػة العبري ػػة

والتراث التوراتي  ،وال نجد دلػيبلً لغويػاً عمػى لسػاف ييػود الػيمف  ،أو أثػ اًر واجبػاً لمييوديػة فػي المسػاف اليمنػي

؟ .إف األمر المتيقَف أف لكؿ ديف أث اًر لغوياً جمياً عمى ألسػنة تابعيػو ميمػا كػاف أصػميـ المغػوي  :مخالفػاً أو
موافقاً لمساف الديف ؛ إف لـ يكف في كػؿ موضػع  ،ففػي العبػادات والشػعائر والصػموات والمصػطمحات التػي
ال بػػديؿ ليػػا وال ترجمػػة  .فػػأيف نجػػد ىػػذا األثػػر فػػي المسػػاف اليمػػاني المتيػ ّػود تيػ ّػوداً رسػػمياً يسػػتمزـ فػػرض
معطياتو بقوة السمطة آخذيف بعيف االعتبار طوؿ المدة التي ظمت فييػا الييوديػة ديػف دول ٍػة رسػمياً فػي تمػؾ
الببلد ؟.

ػنص
واذا كػػاف ييػػود المدينػػة قبػػؿ اليج ػرة وبعػػدىا ىػػـ أعػػدى أعػػداء المسػػمميف فك ػ اًر وممارسػػة  ،كمػػا يػ ّ
القػرآف الكػريـ عمػى ذلػؾ  ،فكيػؼ تُسػػمـ الػيمف فػي يػوـ واحػد متجاىمػػة إرثيػا الييػودي  ،ومتغافمػة عػف الشػػؾ

الػػذي يمكػػف أف يبعثػػو فػػي نفػػوس ييودىػػا التشػػابوُ الكبيػػر بػػيف الييوديػػة واإلسػػبلـ  ،ذلػػؾ التشػػابو الػػذي كػػاف
مرتكز الشؾ الييودي في المدينة في صػحة نبػوة النبػي وأصػالة اإلسػبلـ  ،وكػاف مرتكػز الشػؾ المسػيحي ،
بعد الفتوحات في بيزنطة  ،في أصالة الديف والرسوؿ

ٖٗ

 ،وكاف مرتكز الشؾ االستشػراقي بعػد ذلػؾ بقػروف

كثي ػرةٗٗ ؟ نعػػـ ؛ إف الق ػرآف ليػػدحض ذلػػؾ الشػػؾ تمام ػاً بالجممػػة القرآنيػػة  ،التػػي لػػـ ُيعػ َػف بتػػدبرىا المسػػمموف
ػالحؽ مصػ ِّػدقاً لمػػا بػػيف يديػػو مػػف الكتػػاب
فضػبلً عػػف منػػاوئييـ  ،فػػي قولػػو تعػػالى  :ل وأنزلنػػا إليػػؾ الكتػػاب بػ ّ
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ومييمناً عميو

}المائدة { ٗٛ/؛ ولكف ييود اليمف كانوا أقرب  ،في وعييـ ومؤسستيـ الكتابية وعصػبيتيـ

 ،إلػػى ييػػود المدينػػة مػػنيـ إلػػى مسػػممييا ؛ فكيػػؼ آمن ػوا بيػػذه السػػرعة العجيبػػة ؟ وأيػػف لسػػانيـ  :الكتػػابي (
العبرانية ) أو العرقي ( العربيػة ) أو المتػداوؿ ( الحميريػة )  ،مػف ذلػؾ اإليمػاف ؟ .إف أىػؿ التػراث يقولػوف

إف ثمػػة منػػاطؽ فػػي الػػيمف لسػػانيا فارسػػي صػػرؼ  ،وأخػػرى لسػػانيا عربػػي صػػرؼ  ،وأخػػرى لسػػانيا حميػػري
صػػرؼ ؛ وقػػد يبػػدو ىػػذا مفيومػاً ومتسػػاوقاً مػػع تػػاريم الػػيمف وتحػوالت السػػمطة فييػػا  ،بػػيف األصػػؿ الحميػػري

واألصؿ العربي الشمالي والغزو الحبشي والمعونة الفارسية عمى طرد األحباش ؛ ولكننػا ال نجػد إشػارة إلػى

أثر عبراني في اليمف  ،وىذا غير مفيوـ تماماً .

ويبدو مف إشارات تراثية متفرقة أف الييودية ظمػت غالبػةً فػي الػيمف بعػد نيايػة الغػزو الحبشػي  ،عمػى
حيف انحسرت المسيحية  ،التي عضدىا األحباش وجعموىا ديف ٍ
دولة رسمياً  ،لتستقر في نجػراف فحسػب ؛

ػض النظػر عػف صػحتو مػف عػدميا ،
ويبدو كذلؾ أف لييود اليمف أث اًر بالغػاً  ،فػي مػا يػروي أىػؿ التػراث بغ ّ
فػػي تػػاريم اإلسػػبلـ السياسػػي والفكػػري ؛ ويكفيػػؾ مػػف الشػواىد أف تعمػػـ أف كعػػب األحبػػار مػػف ييػػود الػػيمف ،
نعد غيرىـ
وأف عبد اهلل بف سبأ  ،المزعوـ  ،مف ييود اليمف  ،وأف وىباً بف منبو مف ييود اليمف  .ولنا أف ّ
فكأنػا نع ّػد الػيمف معظميػا أو كمّيػا  .ولنػا أف
 ،ممف كػانوا عمػى الييوديػة وأسػمموا أو ظمػوا عمػى ييػوديتيـ ّ ،

نعجب مف تكرار الحديث في تراثنا عف أحبار اليمف الذي عرفوا بنبوة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمّـ

مػػف تجػػار م ّكػػة  ،فاستفسػػروا مػػف بعػػض قػريش عنػػو وعػػف صػػفاتو ٘ٗ ،وعػػف أحبػػار كػػانوا فييػػا بعػػد انتشػػار
اإلسبلـ يسألوف اإلماـ عمياً عميو الصبلة والسبلـ عف صفة رسوؿ اهلل صػمّى اهلل عميػو وآلػو وسػمّـ ٗٙ؛ ك ّػؿ

معنى  ،في كػبلـ أىػؿ الػيمف المتػدينيف بيػا ؛ عمػى حػيف تجػد أثػ اًر
ىذا وال تجد أث اًر لمساف التوراة  :لفظاً أو
ً
أميػػة بػػف أبػػي الصػػمت
ّبين ػاً لمعػػاني التػػوراة وشػػيئاً مػػف ألفاظيػػا عنػػد بعػػض ثقيػػؼ  ،كالػػذي يزخػػر بػػو شػػعر ّ
الثقفي الصحية فضبلً عف المنحوؿ  .أ ليس ىذا غريباً  ،وأكاد أقوؿ مريباً ؟.
كيػػؼ اسػػتطاعت الحميري ػػة المزعومػػة  ،مقاوم ػػة ارث ػػار المغوي ػػة العبريػػة والحبش ػػية والفارسػػية المع ػػززة
بالديف والسمطة وقوة القسر  ،في زمف يتجاوز القروف  ،فمـ يعرض ليا مف التغييػر والتبػديؿ شػيء يػذكر ،
ثػ ّػـ اختفػػت فجػػأة أمػػاـ لسػػاف القػرآف وديانتػػو  ،فػػي ظػػرؼ سػػنة واحػػدة  ،إف لػػـ نصػ ّػدؽ بػػأمر اليػػوـ الواحػػد ؟.
وحػد ألسػنة أىػؿ الجزيػرة  :يمنيػا ومضػرىا  ،قبػؿ اإلسػبلـ تييئػةً لمجػيء
يقوؿ أحد القدماء أف أم اًر إليياً قد ّ
ٗٚ
ػة ىػػذا القػوؿ فػي تفسػير الوحػػدة المسػانية الممحوظػة والتػي عػ ّػدىا المحػدثوف لغػة أدبيػػة
اإلسػبلـ  .وقػد يص ّ
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مشتركة  ،ليحمّوا مشكمة التعدد الميجي واالتفاؽ المساني الممحوظيف في آثار ذلػؾ العصػر وأخبػاره ؛ ولكػف
التقبػػؿ اليمػػاني العجيػػب لمػػديف  ،فػػي ضػػوء وجػػود أديػػاف حاكمػػة قبمػػو فػػي الػػوعي
يفسػػر ّ
القػػوؿ المػػذكور ال ّ
واالعتقاد  .يدلّؾ عمػى ذلػؾ بقػاء ييػود المدينػة ييػوداً مػع إسػبلـ األنصػار  ،وبقػاء أىػؿ نجػراف نصػارى مػع

إسػػبلـ محػػيطيـ الجغ ارفػػي  ،وجػػدؿ الطػرفيف مػػع اإلسػػبلـ فكػ اًر أو قتػػاالً ؛ فمػػا بػػاؿ ييوديػػة الػػيمف ال تجػػادؿ
بأحدىما أو كمييما ؟ أـ تراىا جادلت وأغفمت التواريم جداليا ؟ أ ال يدلّؾ إجػبلء ييػود الػيمف  ،فػي ضػمف
نصارى الجزيرة وييودىا مف الجزيرة في عيد عمر بف الخطاب  ،عمى شيء مف ىذا ؟  .وفي ىذا الم َػرج
العجيػب أيػػف كػػاف لسػػاف حميػػر ؟ وكيػؼ كانػػت عػربيتيـ ؟ ومػػا باليمػػا عػادا  ،بعػػد اختفائيمػػا المفػػاجئ ّإبػػاف
انتشار اإلسبلـ في اليمف  ،لتكوف ليما آثار ّبينة في عصر أبي عمر بف العبلء ( القرف الثاني اليجري )
 ،وفي عصر المقدسي واليمداني ( القرف الرابع اليجري ) ؟

أغمػػب الظػ ّػف أف الحميريػػة كانػػت بقايػػا أثريػػة فػػي منطقػػة بعينيػػا مػػف منػػاطؽ الػػيمف  ،وأنيػػا اختفػػت قبػػؿ
اإلسػػبلـ بمػػدة  ،ربمػػا تكػػوف طويمػػة  ،مػػف الػػيمف كمّيػػا ؛ ألسػػباب لػػيس أقمّيػػا اختفػػاء الممػػؾ الحميػػري نفسػػو ،

وتشػػتت المسػػاف فػػي ضػػوء التغػػاير الػػديني وتعػػدد الغػزاة  ،فضػبلً عػػف انييػػار الحضػػارة اليمانيػػة وبػػزوغ المػ ّػد
الشمالي العدناني ؛ وألف حقيقة االختبلؼ بيف المسانيف عند التدقيؽ ليست كما يزعميا القوـ بػؿ ىػي أنػزر
وأقؿ مف أف تجعميما لسانيف مستقميف ؛ فالنقوش الحميرية  ،لو أ ِ
نت قراءتيا  ،عربية صرفة  ،ال يبعث
ُحس ْ

عمػػى الشػػعور بتغايرىػػا عػػف العربيػػة إالّ الوسػػـ الميجػػي القميػػؿ  ،ومشػػاكؿ الرسػػـ  ،وعجػػز القػػارئ الغربػػي -

ػدبر المعجػـ  .إف أغػرب مػا فػي تمػؾ
الذي كاف قارئيا األوؿ ما فػرض نمػط قراءتػو عمػى مػف تػبله  -عػف ت ّ
غيػبيـ
أمػا مػا سػواه فمػو فػي المعجػـ العػدناني أشػقاء صػرحاء ّ ،
النقوش أسماء األماكف واألعػبلـ والقبائػؿ ّ ،
ػاف ليسػوا مػػف عربيػػة العػػدنانييف فػػي شػػيء  .ولعػػؿ ىػػذا
اسػػتقرار الداللػػة والتػػداوؿ والشػػيوع  ،حتػػى ظػّػنيـ الظػ ّ
األمر وحده ىو الذي يجعؿ إسبلـ اليمف  ،بالطريقة التي ذكرىا أىؿ التراث  ،معقوالً .

أظف األمر ال يخمػو مػف تعمػيـ
ما يتبقى بعد ىذا مف كممة أبي عمرو بف العبلء ؛ وما ُبني عمييا ؟ّ .
ثمة مشابِوَ لو في التراث  ،جعؿ مف وصؼ قرية مف قػرى صػنعاء وصػفاً لحميػر كميػا وأقاصػي الػيمف ؛
ّ ،
ومف الطريؼ أف ياقوت يقوؿ إف أىؿ صنعاء أنفسيـ إذا أرادوا وصؼ أىؿ تمؾ القرية وصفوىـ بالغتمػة ،

التي توازي العجمة في عدـ البياف  ،فقالوا أغتاـ صنعاء .
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يبينػػو إسػػبلـ الػػيمف وشػػعرىا وأخبارىػػا فػي صػػدر اإلسػػبلـ وبعػػده إف لسػػاف حميػػر المزعػػوـ
والح ّ
ػؽ الػػذي ّ
وعربيتو المختمفة قد بادا إالّ قميبلً ؛ ولوال بقايا نقػوش مسػندية  ،ال ُينتَظػر منيػا حكمػاً فصػبلً  ،لمػا كػاف لنػا

مػػف دليػػؿ عمػػى وجػػود ذلػػؾ البائػػد  ،إالّ فػػي قريػػة صػػغيرة  ،حافظػػت عميػػو  ،تشػػبو فػػي حاليػػا ىػػذه منطقػػة (
األوؿ إلػى يومنػا ىػذا  ،فػي محػيط تع ّػرب
معموال ) السورية التي ظمّت تنطؽ اررامية  ،منذ عيػد المسػيحية ّ
كمّّيةً  :لغةً وفك اًر  ،منذ أربعة عشر قرناً .
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ٔ-القرآف الكريـ

المصادر والمراجع

ٕ-أبحاث ونصوص في فقو المغة العربية  ،د .رشيد العبيدي  ،مطبعة التعميـ العالي  ،بغداد . ٜٔٛٛ ،
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Abstract

Despite of the famous saying of Ibi-Omero bin-Aala'a concerning the
differences of our tongue and that Of hammier, farthest Yamen and our Arabic
from theirs and despite of what's built on its ideas and opinions, the need is for rereading in the lights of its contrast with linguistic and historical events that made it
on an argument for intended absence of questions more than its being as an answer
for a linguistic fact.
This research is an attempt to re-read this saying and its implications in the
light of the historical, linguistic and Qur'anic outcomes. These might manipulate in
enlightening the aim of Ibi-Omero bin-Aala'a as well as uncovering the
generalizations that this saying forms on the linguistic differences between the
makers of the two Islands. After the research ,it is stated that this judgement is not
absolute and not a linguistic reality neither in the age of its saying ,before it nor
after it. The historical and linguistic events made it a separate description which
can't generalize it on Hammier and furthest Yamen.
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الهوامش
ٔ

النص عمى طبعة ليدف مف طبقات الشعراء البف سبلـ .
في األدب الجاىمي  ،ٜٛ :وقد اعتمد في إيراد
ّ
طبقات فحوؿ الشعراء . ٔٔ/ٔ:

ٗ

ثمة إشارة إلى أف حمير بف الغوث  ،وىو متأخر عف حمير بف سبأ األكبر وحمير بف سبأ األصػغر  ،ىػو الػذي بػدأت

٘

لساف العرب ٖٔ.ٖٛٙ/

ٕ
ٖ

المزىر .ٔٚٗ/ٔ:

بو الحميرية المسانية وأف مف قبمو كانوا فصحاء  ،ينظر  :معجـ البمداف .ٖٓٚ/ٕ:

 ٙثمة إشارة إلى أف أبا عمرو ىو مف أطمؽ ىػذا االسػـ عمػى د ارسػة المغػة والنحػو فقػد ذكػر الزبيػدي فػي طبقػات النحػوييف

ػعت
والمغوييف  ، ٖٜ :الخبػر التػالي  (( :قػاؿ ابػف نوفػؿ  :سػمعت أبػي يقػوؿ ألبػي عمػرو بػف العػبلء  :أخبرنػي عمػا وض َ
سميتَوُ عربية  :أيدخؿ فيو كبلـ العرب . )).....
مما ّ
ٚ

ينظر مثبلً  :فيرس األلفاظ اليمانية في فيارس شمس العموـ لنشواف الحميري .ٛٛٚ-ٛٛ٘ /ٕٔ:

ٛ
حمر ) أي مف دخؿ ظفار تكمّـ الحميرية  ،ينظر تفصيميا في الصاحبي .ٖٕ-ٖٔ :
أشيرىا حكاية ( مف ظفّر ّ
 ٜينظر تفاصيؿ النظـ الحضارية في اليمف  ،في المفصؿ في تاريم العرب قبؿ اإلسبلـ .ٙٓٓ-ٖٚ /ٕ :
ٓٔ

انفرد وىب بف منبو و ابف الكمبي  ،في ما نقمو عنيما الوزير المغربي  ،بقوؿ  ،لـ يشع في ضوء العصػبية  ،مفػاده

أف القحطانييف األوليف  :قحطاف بف عابر  ،ىـ العرب العاربة  ،وقد بػادوا  ،وال وجػود ليػـ وال نسػؿ ؛ وأف قحطػاف الػذي

تعتزي إليو قبائؿ اليمف وتفتخر بو ىو مف نسػؿ نابػت بػف إسػماعيؿ  ،فػالعرب ،كمّيػـ يمػنيـ ومضػرىـ  ،عمػى وفػؽ ىػذا ،
ىػػـ أبنػػاء إسػػماعيؿ  .وربمػػا يفسػػر ىػػذا األمػػر  ،إف صػ ّػة  ،الوحػػدة المسػػانية التػػي حػػار العممػػاء فػػي تفسػػيرىا  .ينظػػر :
اإليناس بعمـ األنساب  ،الوزير المغربي . ٕٚٙ-ٕٚ٘:
ٔٔ

الفكر الديني القديـ .ٕٔٚ-ٕٔٗ :

ٖٔ

محاضرات في تاريم العرب .ٕٜ:

ٕٔ

تنظر التفاصيؿ في المفصؿ في تاريم العرب قبؿ اإلسبلـ .ٗٔٔ-ٖٛٔ /ٔ :

ٗٔ

الكامؿ في التاريم .ٔٙٛ/ٕ:

ٔٙ

صحية البخاري .ٕٓٙ/٘ :

٘ٔ
الردة عمػى طائفػة مػف القبائػؿ التػي امتنعػت عػف أداء الزكػاة نظػر قػديـ ،
تاريم الطبري  .ٔٗٚ/ٖ :وفي صدؽ مفيوـ ّ
أشار إلى طرؼ منو مسند أحمد  ،ٕٔٙ/ٔ :في الخبلؼ بيف أبي بكر وعمر في أمر قتاؿ المانعيف .

ٔٚ

أنساب األشراؼ  ،ٕٜ٘/ٕٔ :والصاحبي .ٖٛ :

ٖٔٚ
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ٔٛ

صحية مسمـ .٘ٔ-٘ٓ/ٔ:

ٕٓ

المفصؿ في صنعة اإلعراب  .ٖٗٛ :ويمحظ في ىػذا الشػأف الروايػة التػي ذكرىػا صػاحب األغػاني  ، ٜٕٔ/ٕٕ :فػي

ٜٔ

مغني المبيب .ٚٔ:

أخبار النمر بف تولب عف صحيفة كاف يحمميا النمر في ج اربػو وعػف حػديث نبػوي سػمعو  ،وىػو عػف الصػوـ أيضػاً (( :
ػى ولغػػة عػػف
صػػوـ شػػير الصػػبر وصػػوـ ثبلثػػة أيػػاـ مػػف كػػؿ شػػير ُيػػذىبف كثي ػ اًر مػػف وحػػر الصػػدر ))  ،وىػػو يختمػػؼ معنػ ً
الحديث المزعوـ  .ويمكف القوؿ إف الحديث الذي فيو سػمة الحميريػة المغويػة موضػوع  ،بػدليؿ معنػاه قبػؿ لفظػو  ،وبػدليؿ
الحديث ارخر الذي رواه النمر بف تولب  ،فيو في الصوـ المندوب ال في صوـ الفريضة فحسب .

ٕٔ

ينظػػر صػػفة جزي ػرة العػػرب  ،ٕٗٛ :واإلكميػػؿ  .ٕٕٔ /ٛ :وقػػد خصػػص اليمػػداني الجػػزء التاسػػع مػػف اإلكميػػؿ لمسػػاف

ٕٕ

صفة جزيػرة العػرب  ،ٕٗٛ :وينظػر مػا ذكػره المقدسػي فػي أحسػف التقاسػيـ  ،ٜٚ-ٜٙ :فػي شػأف لغػة أىػؿ الػيمف فػي

حمير  ،ولكنو ضاع فمـ يصؿ إلينا .

ػي صػنعاء اسػميا حميػر أو الحميػري بالحميريػة التػي ال تُفيػـ  ،عمػى حػيف قػاؿ
القرف ال اربػع اليجػري  ،فقػد أفػرد قريػة غرب ّ
بعربيػػة عدنانيػػة فييػػا خمػػيط ليجػػات فػػي بقيػػة الػػيمف وثمػػة مواضػػع قػػاؿ إف لغتيػػا فارسػػية  .وليػػاقوت فػػي معجػػـ البمػػداف

 ، ٖٓٚ/ٕ:قوؿ قريب مف قوؿ المقدسي .
ٖٕ

ينظر شيء مف ىذا في قراءة الدكتور رشيد العبيدي لنقش يماني قديـ قػرأه قبمػو ولفنسػوف وليتمػاف  ،فػي كتابػو أبحػاث

ٕٗ

لمتأمؿ في ىذا تنظر  ،مثبلً  ،أخبار يزيد بف مفرغ الحميري في األغاني  ،تحقيؽ إحساف عبػاس ٕٔٛ -ٔٛٙ /ٔٛ:

ونصوص في فقو المغة العربية .ٖٔ٘ :

فمػػدينا نصػػوص تػػدؿ عمػػى معرفتػػو الفارسػػية واسػػتعمالو ليػػا  ،ولػػيس لػػدينا فػػي شػػعره  ،الطػػافة بالعصػػبية القحطانيػػة  ،أي

إشارة إلى ألفاظ حميرية .
ٕ٘

ينظر  :أنساب األشراؼ  ، ٕٜ٘-ٕٜٗ/ٕٔ:والجميس الصالة الكافي  ،ٗٗ-ٕٗ/ٖ :والتذكرة الحمدونية -ٗٔٔ/ٖ :

ٖٔٗ  ،ومختصر تاريم دمشػؽ  . ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٖ:وثمػة إشػارة موحيػة البػف فػارس فػي الصػاحبي  ،ٖٜ-ٖٛ :حػوؿ دقػة
ىذا الخبر  ،وأنو مف صنائع العصبية .
ٕٙ

المعروؼ أف كاتب اإلماـ  ،أياـ خبلفتو كمّيا  ،ىو عبيد اهلل بػف أبػي ارفػع وىػو مػف المػوالي ؛ ولػيس يمانيػاً ؛ ينظػر :

كنز الػدرر ٔٗٔ/ٖ :؛ فػبل أدري كيػؼ خاطبػو اإلمػاـ بألفػاظ يمانيػة  ،ىػذا إف صػدقنا أف اإلمػاـ نطػؽ بيػذه األلفػاظ  .وال
أدري كيؼ يكوف المعمـ القرآني الناصة متحدثاً إلى تمميذه بيػذه المغػة المتقعػرة وىػو يرجػو لػو الفيػـ وااللتػزاـ بالنصػيحة ،

حبة
ولقد كاف يسي اًر أف يقوؿ  :أقعد ؛ وخذ القمـ بأصابعؾ ؛ واجعؿ عينيؾ إلى وجيي حتى ال ألفظ لفظة إالّ جعمتيا في ّ

قمبؾ .
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ٕٚ
ٕٛ

بغية الوعاة .ٕٚٗ/ٔ:

يذكر المقدسي في أحسف التقاسػيـ  ،ٜٚ :أف قػراءة عاصػـ ىػي السػائدة فػي الػيمف فػي زمػاف تأليفػو كتابػو  ،وأف قػراءة

أبي عمرو موجودة فيو أيضاً  .وال إشارة إلػى قػراءة يمانيػة مخصوصػة فييػا آثػار االخػتبلؼ المسػاني  .بػؿ لػيس ثمػة مػف

قػػارئ يمػػاني إالّ قارئ ػاً بقػراءة نػػافع ىػػو أبػػو قػ ّػرة اليمػػاني  ،وآخػػر يق ػ أر بالشػواذ اسػػمو محمػػد بػػف السػػميفع أصػػمو مػػف الػػيمف
وسػػكف البصػرة  ،ينظػػر  :عمػػـ القػراءات فػػي الػػيمف  ،عبػػد اهلل المنصػػوري  ،إصػػدارات جامعػػة صػػنعاء -ٕٖٖ :ٕٓٓٗ ،

ٓ ، ٕٛومعجـ القراءات القرآنية  ،أحمد مختار عمر وعبد العاؿ سالـ مكرـ  ،منشورات جامعػة الكويػت  ،طٕ:ٜٔٛٛ ،
ٔ.ٔٔٛ/
ٕٜ

ينظر قبائؿ العاربة الذيف أُل ِيموا العربية فتكمّموا بيا في المحبر البف حبيب .ٖٜ٘ :

ٖٔ

ينظر لساف العرب في مواد  :سند  ،وزبر  ،وحوؿ  ،وزقزؽ  ،ورشؽ  ،وبيف .

ٖٖ

ينظر تفسير ابف كثير .ٖٔٓ/ٔٗ :

ٖ٘

مروج الذىب .ٖٜٓ-ٖٓٛ /ٕ :

ٖٚ

ينظر األغاني .ٜٔٓ-ٔٓٚ/ٕٕ :

ٖٜ

ينظػػر التػػوراة جػػاءت مػػف جزي ػرة العػػرب ،كمػػاؿ الصػػميبي  ،ترجمػػة عفيػػؼ الػػرزاز  ،طٖ ،مؤسسػػة االبحػػاث العربيػػة ،

ٓٗ

ينظر مثبلً  :الحدث التوراتي والشرؽ األدنى القديـ لفػراس السػواح  ،وجغرافيػة التػوراة مصػر وبنػي اسػرائيؿ فػي عسػير

ٔٗ

تنظر مقدمة التوراة جاءت مف جزيرة العرب . ٔٓ-ٚ:

ٖٗ

ينظر  :الفصؿ الذي كتبو مكسيـ رودنسوف في تراث اإلسبلـ  ،تحرير :شاخت وبوزورث .ٔٓٓ-ٕٚ /ٔ :

٘ٗ

البداية والنياية .ٕ٘ٙ /ٖ :

ٖٓ

معجـ البمداف . ٜٛ-ٜٚ/ٗ :

ٕٖ

ينظر في روايات تيود اليمف  :مروج الذىب  ،ٖٓٙ/ٕ :والبداية والنياية .ٕٔٗ/ٖ :

ٖٗ

مروج الذىب  ، ٖٓٙ/ٕ:وتفسير ابف كثير .. ٖٔٓ /ٔٗ:

ٖٙ

مف ىو الييودي  ،عبد الوىاب المسيري .ٖٔ:

ٖٛ

السيرة النبوية البف ىشاـ .ٕٕٓ/ٕ :

بيروت .ٜٔٛٙ

لزياد منى  ،وغيرىما .
ٕٗ

ينظر التوراة جاءت مف جزيرة العرب  ٛ٘ :وما بعدىا .

ٗٗ

ينظر مثبلً  ،ال حص اًر  ،تاريم القرآف لنولدكو فيو قد بني كمية عمى ىذه الرؤية .

ٖٜٔ

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
ٗٙ
ٗٚ

البداية والنياية .ٖٜٜ-ٖٜٛ/ٛ :

ينظر الزينة في الكممات اإلسبلمية العربية  ،أبو حاتـ الرازي .٘ٙ/ٔ :

ٓٗٔ

